
http://www.al-maktabeh.com



-أ

%

!ء

قَّاوفخأفَلمفمَفى

عنذأرنودتويبىه

.لألمف

!ل!صخ

الدينع!يخفجمه.

ه.

صنىلمفت9.ستلتَما

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



ا!مة

تتوهفلمالأرضعليالبشرىالجنسظهورمنذ

وفى،عليهاالسططرةأوالطبعةاتفماعفيمحاولانه

المحاولاتهذهنتالًجتجسدتول!-السيطرةهذهثمظيم

الوثائقوفى،الأولونلناخلفهاالتيالاَفارتلكفى

وهولهاشكلأرقىفىوبخاصة،الأحيالتداولتهاالتي

العلممةالدراسةهوالنارلئصبع1وه!ا.الكثابة

.ا!مادرصهلكافة

التجربةنسجلأنهوالتار-نكدبأنوممنى

ولهذا،الحلقاتهتصلةسالْرةلاتزالالتىالانسانية

والمسن!بلوالحاضولملماضىهتضمنادائماانتاريخكان

العناصرعلىالعثورفرصةالماضىدراسةتتيحاذ،هعا

حلهايجعلصاوالمستقبلالحاضرمشاكلبينالمفتركة

در)سةهوهناالمؤرخفواجبولهذا.ممكناأهرا

فىالسائدالنظامعنللكشفكلهالانسانىالتارمئ

.البشرىالتاربخمسار
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الممثلينأبرزمن،أوغسطينالقديس"ويعد،تنفيذهاخطواتشع

.المسبمية)1(ألحضارةداخلالصويالمنهجلذلمك

الس!رية:النظرة:ثانيا

هنقدماأكثرالتاريخحركةتفسيرفىالسحرىالمفهوميعتبر

لدلههمتتكونأنوثبل،الاَلهةالبشريعرفأنفقبلالدينيةالنظرية

!مسكونة"الطبيعةبأنتعتقدالبدالْيةالقبائلكانت،حولهافكار6ية9

علؤيسيطرواأنيمكنبانهالأقوامهؤلاءوأعتقد،وأرواحبقوى

.السحر)2(أعمالخلألهنالموىهذه

للقانوناضعا"الوننيةالملكياتعصورفىالملكيكنلمولمهذا

الماتىالرخاءتوفيرعنسشرلا،الرعيةنظرفىكانبل،فحسب

شرو"تيضمثونالمثالسبيلعلىمصرملوكفكان،مملكففى

لايمكنسرريةلطقوسممارستهمطربقعقالنيلوفيضانالشمس

سواهم.يمارسهاأنلأحد

الوحيدالعاملهوالملكيصبحأن،ذلكغلىبنأءالطبيصومن

الملوكسجلأتأننجدوبالتالىالتاريخيةالأصداثجميعفىالمؤثر

.)3(التاريخفىالعطيمالرجلنظريةعنتبيرالاماهىالقدأمى

للملكياتألفكريهْالأسسىهذهالعظيمالرجلنظريةوتلائم

علىمثالأوضحهوالنظريةلهـذهالاغريققبولولعل،المستبدة

الىيعودلاهدنهمواستقراررخاءن9باليرنانيوناعتقداذ.ذلك

..واضعإكاحكمهالىبل،وحدهاالدساتير

الدار،الملكعدسومبعدلىلرجمة،اتاريخ،ثايدجوردون)1(

.61ص،د.ت،لقاهرة11،للكتبالممربة

.07ص،الابقالمرجع)2(

.71عي،الابنالمرجعلا(
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نطمكلولأنزال،بالذاتالمساله4هذهشكلتوهكذا

باقالثولالىالبعضفذهب،المؤرخيناهتماممحور

تتمالتى،المختلفةالأحداثهنلامنتاهجمعالتاريخ

نءالاَخرالبعضوتحدث،والقادةالملوكلارادةوفقا

قالمنوهناك،جمعاءالبشدريةلمتطورشاهلةقانونية

وجهةالبشريةلتاريخفليش،عدةوجهاتللتاريخبان

.الشعوبكافةبيئللتطورمشتركة،واحدة

لبعضل،ايجازفىنعرضأنالبحثلهذاالمناسبفمنلذلك

علىونقفوتطورهالتاريخىاننظامبذلكاتجطتةالمؤرتينتنظرر

.اليومحت!الأولىبداياتهمنهرحلةأهم

الديثية:النظرية:أولا

ة9القدأوالمشيمْةهىعظيمةقوةوجودالدينيةالنظرةتفترض

ا!للتجعاالاَللههأناذ،باالا!!!فرادتحدالسالاللهي!

البرونزعصرففى،والقاضىالمشرعدورتلعبأنلهاكانالنظرة

بلمكالذى،الصانعالانسانصورةفىلمهتها3الشعوب!تصورت

القولهنلابدكانلذا،الأرضعلىسلطةأيةمنأقوىسنلطةبيديه

يسيرقانونامعهاتخلقالذىالحدالىقويةا!لهةهذهارادةبأن

-.القديمةاليونانفلاسفةهقكثيرأعتقدوهكذا،البشرشئون

ا+فلعلىأو،الآليةرضاءكسببكيفيةالحكامينصحكهذاوتار-

المقدسة.للارادةبالخضوعيوحى

السابق.9المبدهذاهعالمسيميةللكنيسةالتاريخ-منهجويتفق

الآلايةالخطةهىالحقةالتارلئحركةتعتبراذأعمقبصورةوَلكن

هـ!المؤرخمهمةتكونوبالتالمى،سلفاموضوعة،العالملخلاص
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ستنخأ!قالفردالملكبمجيىءأنهيعتقدأفلأطونكانوه!ذا

يمكنهالذىوح!ههوالملكذلكلأق،سقامها7منالمسياسيأالحياة

كاهل.دسبتوربوضعذلكيفعلأن

فكرت!همالانسانيينوشاركواالفرنسيونا-!نحاتذلكلعد

!اهـكماء)8(المشرعينبقدرةمحكومالسياسىالتنظيمبأنالقائلة

!.Iرعلى،كارليلتوماسل!فيقفالحديثللعصربالمنسبةأها

الدظالانسانىإلتاريخ؟نيعتقدأذ"العظيمالرجلبنظرية"المنادين

قدالطريةهذهأنويبدو،ا!مطماءالرجالتاريخهوانما،تحقق

واص،دقائمةعلىألمؤرخينصنأثناناتفقأنقطيصدثلماذأخفقت

هؤلإءدورأهميةهنالتقليليعنىلاهذاكانوان،العصورلصانعى

والظرو!الاجتماعيةالبيئةدوراغفاللايجبو!ن،الرجال

هوُلاءخلالهاهنيظهرالتيالتكنرلوجيةوالأسسالاقتصادية

.الأفراد

التاريغ:نظامثضمرالتيالطديعيةالنظريات:نالثا

ال!سية:بالصيقةالتاريختدوين(1)

روقشمولاأكثر،خارجىنظاموجودالنظرياتهذهتفترض

!حياالذئالزهنطبيعةض!مناتنكور!ىاتفسرهاالتىالأجفالث

وذلك،الزمنهذأفىالحقيقىالتغيرر3تذفهىوبالتالى،ةملافيه

نم!تخضعلامطردتوالعنتعبيرالاماهىنظرهافىالقوانينلأن

.المتكررةالآحداثسهوى

تر!ب،عنعبارةهوالطبيعةنظامأنالطبيعيونرأىولقد

قاتوحتى،الاثسانلىذلكءويصدق،تتغيرلاثابتةيانواعصامد

;t)72ص،الابقادجع.
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!ة!ا!،الطبيعىالعالمحقيقةعنمحدد؟فكرةشاعتجداقريب

ويمكن،المتشابهأالأحزاءمنكبيرعددالىللتحللالعالمهذابقابلية

ثابتة.رباضيةلقوانينوفقاداسْةحركةتتحركلأنها،تحديدها

الحضارةحالةالىالبربريةحالةهنالاغريقانتقالْن1ويبدو

والنظامالضالْعنظامهمبينبالقرابةشعو!رهمالىدى9قدفجانيا

عرتالفدسةكانتحيث،الهندسيةالافتراضاتعنهتعبرالذى

ع!،المعبر،الكلمةدمعنىالعامهىالكلاسكيينالفلاسفة

فريعنىالتاريخعلمفوضعوبالتالى،للنظامالحقيقىالمثال

يرغب،توكيديدس"كانولذلك،هندلمميةبصبغةصبغتهالأساس

منوالتى،وقعتالتىالأحداثعناضحة،فكرةيستخلصأنفى

5)5(متكررةبصورةالانسانيةالحياةىىمج!ورتؤثرأنشانها

الدوراتنظريةعنملمحأولبمثابة،توكيديدس!فكرةوتعد

الأحداثتعودبحيثدوراتفىيجرىالتاريخأنوهىالتاريخية

هتظلتوقد،النتائجنفسعليهاويترتبأخرىمرةالسابقة

بعدأخرىهرةبعثتثم،القديمةالحضار،ةنهايةحتىالنظرية

النهضة.عصر

عمليةهوبل،دائريأبحركةيفسرلاالتاريخن9يبدووهكذا

جوا؟تهنجانبكلعلىيصدؤ،فانماذلكصدقوانتراكمية

فىقبلمنوقعتالتىالأحداثلأنثفسهيعيدلافالتاريخ،التاريخ

نفسها.بالطريقةولاصاثلةبطريقةتعردلنالبشرحياة

عئبالسادسالقرنمنذ،الهذدسةعلميعدلمحالأيةوعلى

لمجوا!بدراستهمبعدالمفكرونا"لحشفاذالوحيدالأشاسىالملمهو

الرياضية4القوانينفىتنعكسنظماهناكأنالطاليعةفىعديدة

والاحباءالكيمباءعلومنشاتوه!ذاالتطبإقفىلىاضتنتائجولها

امكانيةهنا&ن1العلماءوجدك4لذوطبقعا،ثابتةقوانينعلىمرتكزة

ناالمفكرينبعضفرأيالعلومهذهلأحدتابعاالتاريخيصبح!ن

081حما،الماتجاالرجع)5( ، A.
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قواقيخأأو،الحغرافيالقوانيئتغض!صأنيمكنالتاريخحركة

.)6(القوانينتلكفىمجملةانهاأو،السياسىالاقتصاد

للثاربغ:9الجغراالتفممير)ب(

مدرسةمن،اغريقىطبيبكتب،الميلأررقبلالخامصالقرنفى

-موارت-مناخ)الجفرافيةالعواملأثرفيهايوضحمقالةابقراط

العوامل،لهذهوفقامالشعبالمحليةالصفاتتحديدعلى(ثروة

.المملوصاتهذهاليعملهمفىا!لاسكيينالكتابمعظمواستند

وفيرةهادةعشرالتاسعالقرنفىأوروباكتابوجدوهضا

ويرجع،والآشوريينوالبابليينلملمصريينالحقيقىالتاريخعن

تاثره!الذينالكتاببينوهن،الاَثارعلماءالىذلكفىالفضل

الاختلاثاتلنايفسرانماالمناخالم!فىبالفكرة
يفس!-اذ،بكلتوهاسهنرى!هوالبلد)نسكانتواريخبين

نداجأنهااسأ!مهعلىالبلدانسكانتواريخبرينالقائمةالاختلافات

المعيارهوالجغرافىالمؤشروأصبح،السائدةالجغرافيةللظروف

الأدبياتفتحفل،الحضارةأشكالبينالتمييزفىالأساس

وأالغربيةوالحض!ارة،"اشرقيةاالرضارةيامثلبمصطلحات

وأالدرجةهذهالى،تعك!ىكهذهمفاهيم.وفى.الخ..الأوربية

والظروفالثقافيةالمصانفوحدةعنتعبرواقعيةمواضفاتتلك

قدالبحتةالمغرافيةالنظرةأنالىالاشارةتجدرولكن،التاريخية

كانوان"المتفاوتةالتاريخيةتوياتالمصحقيقةرصدمنتتمكنلا

خلالخاصبشكلبرزقدالمجتمعتطورعلىالجغرافيةالبيئةأثر

الجغراقالموضعأنالا،الانسانىالنوعوجودمنالأولىالمراصل

لأصب!!كذللىالأمركانفلو"المجتمعلمتطورهحدداعاملاب!مكللا

المناخيةالظروفأكثرةىالأهماتعيشلماذانفسرأنعليناالعسيرمن

و9الخصبةالأرضعلىاقتصادياتهاوتؤ!مسى،اتتلافاوالطبيعية

شواطنء51*الأنمارضفافعلي،السهولفىأوالتلالط!الجدبة

.85س،الابقالمرجع)6(0
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أثراهناكبان-أدقبوجهالقوليمكنناوهكذا،والمحيطاتالبحار

لايم!تولكناالطبيعةخلالهنوتطورهالمجتمعفىالناسحياةعلى

للتطوروممدداحاسماعاملاالجغرافيةالبينةاعتبار

.)7(الاجتماعى

لم:لالتاريخالانثربو!جىالتضير(-)

تراثههعالعنصرىالتفوقفكرةالحديثالغربتلقىلقد

الىهؤلاءاستندحيثوالروهانالاغريقخلالمنالتاريخى

الطببعة.

الفلسة!والتعميمالغموضطابعالذظرياتهذهاتخذتوقد

الثامنالقرنفىالتاريخيةالمؤلفاتبهتوجهانت3الذىالحدالى

عشر.

أفضأ!أنالفرنسيةالثررةابانوالانجليزالألمانهنكلووجد

التاريتىبالتمايزَالتم!كهووالمسماواةالحرية!لبادىءهضادعمل

اسماءالحديثةاللغوبةالمجموعاتعلىوأطلقوا،القومىوالتفرد

نظريتهم.يبرزواكى"الةوميات)

اأجنالر!ليستالأوربيةهياتالةومعظمأنالعلماءوأوضح

موجإدةكانتأجناسعدةمنخليظهوبل،للكلمةالعلمىبالمعنى

الد،ق"جوبينودىكونت"هوالفكرةهذهوصا-ب،مستقلبشكل

الأوربية.الأهمكلبينالت!قالجنسهـ-الأشقرالجنمدىدأنزعم

والاضطهـادالقهررتبربرالنظريةهذهالمدتغلتفقدوبالطبع

.)8(والأقلياتالزتوجعلىالأبيضىالرجلمارسهالذىالعنصرى

مبد9منالاستعاراتبعضالزائفةالنظريةهذهدخلت6ل!قدهنما

دعاةوأعتقد،للأصلحالبقاءوأنالطبيعىالاذتخابعن!ادارون"

والمرلة.والمجتمعالطبيمةلطادلميةالن!ية،فصربخا.بأب)7(

I%،بروت،الفارابى،التحريرهيئةترجمة Al،صىIlt.

..13-12!،لابقمرجع،يئايلدجوردون!مما
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فانوبالتالى،ايانوأعمنأففىخطعلىتقفالأهمأنالذظهـيةهذه

"البقاءأجلهنالصراع"لمبدأآخرجانبهىالأهمبينالحروب

هونظرهموجهةمنالصراعوأصبح،الحروبأصبرتوهكذا

للتاريخ.الحقيقىالموضوع

العنصرية،النظريةهذههزاعمتهدمتالبيولموجياعلموشقديم

فرعفىالحاصلالتطورهلاحقةمنتخلفاأكثرالمؤرخونكانولمكن

كل،هبينحالالذىالورأثةعلمهو،البيولموجىعلممنحديد

علمأ.تكونأنوبينالنظرية

يقوعواأنالحاضرالوقتفىالانثوبولوجيالعلماءويمكن

الة،!مر!منلمجموعةالدقيقللقياسالتابلةالصفاتبعضلدراسة

عغتضرجلنالنتيجةأنوسنجد،جنسلفظعليهايطلقأنينكن

.الهعامالجنسنطاقفىيدخلهنهمبمضعلىالحصولمجرد

يعتمدالجماعةهذهصفاتبانالقوليمكنلاذلمكعلىوبناء

للصصطلحاتوفقاللتغيرقاداةهوانما،التاريخفىعليها

،والمحاكاةالتعلييمبواسطةاجتماعيةالص!اتوهذه،البيولوجية

أحداثمنهواواحدةاالجماعةداتلالجماءيةالعاداتهذهوتغير

هتهتفيرهىالت!اريخه!هةتكرنو!نا،المغزىذاتالتا!يخ

.فقط)9(التغيرات

السياسى:للاقثصمادفرعماد،عالارهالتاريغ(د)

امكانبةهذ(كبانالنظريينألاقتصادعلماءبعضيقول

روإر.أن"بيجهوت؟يذكرفمثلا،ثابتةلقوانينالتاريخلاخضاع

كهافافترضوا،أقلي!سفعلمثلمافَعلواقدالسياسىالاقتصاد

استدلالاتالاهاهىهمموعتهافىالهندسيةالنظريةأنهوافترض

قوافينكانتوهكذا،بذات!اواضحةبديهياتعدةمنابتداءمنطقية

استدلاليا،علماليصتال!لدسةأنالمعروفمنولفى.،ريكاردو"

ما.-67س،السابقالمرجع)6(

9،
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صتنظرياتهابالفعلتحددتالتىالملاحظاتعلىيقومعلمهىوانما

الحالةمذهفىالفكريةالتعميماتغانوبالتالى،التجربةخلال

،أخرىمبادىءعلىهنهاالاستدلاليمكنمقدماتبمثا؟ةتصبح

السياسى.الاقتصادفىالوثيق+ءسابطهذاهثليوج!ولا

وصص-خاقدمتالتىالعلميةالاقتصاديةالقوانينهنوبالرغم

هعين،تاريخىنظامعلىالاتطإقلمفانهـاولتبادلمطاالسلعلانتاج

فألحا!ضد\،واحدةا!قتصاديةالثوانينتكونأنلايمكنوبالتالى

.)01(الخاصةقوانينهااقتصاديةمر!لةولكل،الماضىعنمختلف

السياسصىالاقتصادكىالقوانيندلكأنالىلارةالأتجدرو!خا

عنهاتعبرالثىالتغيراتانبرل،التاريخىالتغيردفسرأنلايمكن

اقاريخ.يفسرهاالتىالأسهاسيةالأحداثتمثلالقوانينهذه

الصقهنتصفمنابتداءالاقتصادىالتاريخيصدبحوهكذا

أسدبىابيفسرتبريبياوهبحثا،التاريخيداذرامهورةفىفرعاالماةس

المختلفة.التاريخمراحلخلالالاقتصاديةالقوانينتغير

:قفارنكعلمالتاويخ(Aأ

الصإمفروعمنفرعأىلقواذينيخضعلاالتاريخأنبها

الخاهمة،قوانينهلهبذاتهمستقلاعلمانيك!أناذد!فلابد،الطبيعى

فبالتالى،تجريإياوضعااكوانبنهذهوضعيصعبانهوحيث

قع!خ.الرياضياليبهاتتصفالتىال!قةمرتبةالىتصلأنيمكنلا

المناهـبم0بواسطةدائماتذتهىالوصفيةالعلومأنيلاحظأخرىجهة

الدقة.منكبيرةدرجةعلىالدوافقمن!الأتالىالمقارنة

بهدتالىالانسانىالتاريخلتقسيمارركلاندةهذاكةانوهكذا

كا!ستدرصوعندلْذ،المتماثلةالمتسلمم!دةوالمراتبالوحداتهن

!توستكشف،عموماأكثرلتاريخذموذجأنهاعلىمنهاواحدة

.001صي،ا!ابق1الم!جه13()0
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الحالاتكافةبينمتكررةعاههوعناصرملاهحالمقارنات!ل

أو!هواستبعاد،المشدتركةالملامحهذهجمعخلالومن.المدروسة

.مجردلتاريخمحددوصفذلكعنسينتجالخلأف

ا!علىللمؤرخيمكن،التاريخيةألدوراتنظريةوبحسب

للتفيراتالمفسر!الأساسيةالعاهةالقوانينعلىيستدلأنالنحو

الدوراتبينالمقارنةبعد،تاريخيةوحدةكلفىتحدثالتى

.)99(المتلاحقة

القبامعنالكلاسيكيونالمؤرخونعجزالامثلهقلةبسببولكن

التجربةهذهخاضواقدالمردثينالمؤرخينأنالا،الاستقراءبهذا

قبلهنتكنلموالتى،لذلكاللارهةالمعلوماتلديهمتوافرتأنبعد

.هكوجودة

منلديهتوفرلماعمقاالمحاولاتأكئراشبنجلرهحاولةوتعتبر

ابدورا.تبينالتفصيلىالتطابقخلالمننظريتهتوضحمعار!

بام!انيهاشبنجلرتنباولةد،والقانونوالفنالفلسفةفىالعديدة

تحاكىعالميةسيطرةذاتالمانيةقيصريةدولةأيدىعلى3الغربانقاذ

هزبمةأنغير،يفرضهأن"هتلر"حاولالذىالجديدالنظام

ترق!أنلايمكن3لتىاشبنجلرلآراءد!ضبمثابةكانت"هتلر"

الضرو؟ةبيؤدىالتاريخيةالدوراتفانتقاء،استقرالْىتعميمالى

.!الشبنجلرالأمثلةتنتقىأنالى

التاريخ،علملدرا!مدةشمولاأكثربمحاولةتوينبىارنولدقامثم

وهده،التاريخميدانفىالصشرينالقرنفىاسهامأكبرتعد

بالدراسة.البحثهذاسيتناولهاالتىهىالمحاولة

خلاقة:كعمليةالثاويخ(و)

،سجزءالناستاريخأناثباتحاولمنأولهيجليعتبر

ولهذ"الت!اريخهذافىمعينةهـتاحلثمةوأن،نالكه6ِوالعالمتاريخ

.501س،الابقالم!ربم)11(
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الالكز؟5خمنيلأهىالاجثماعيأالحياةأنالىدْلكبمدثوصل

.الأرضعلى،الروح!مسيرةهوالقاريخوأن،،المطلقة

التاريبئف!جديدةنظريةووضعابعدهن!لنجلزماركسوجاءْ

التحرلعغالنظريةهههوتكشف،،التاريخيةالمادية"باسمتعرف

الصيرورةحركةسوىهستقرمف!ءمنهناكفليسالأشياءكافةفى

يخضه،لاالتاريحأنقبوليعنىالنظريةهذهوقبول.اللانهائية

طريفىيجرىلاالتاريخوأن،عليهتفرضخارجيةلقوانين

.سيرهثناء9مجراهيحددبلمرسوم

شهدهاالتىمراحلهافىالداريخةلسفةفانعامو؟وجه

الد!الاخطارمنوهوقفهالمجتمعفىالانسانرأىذاتهاهىالعصر

فىرأيه،الانسانيةالارادةوفى،النواميم!ىعظمةفىرأيه،تهدده

منوأكثربلهذاكلالتاريخوفلسفةالهابطةالصاعدةالحركة

.هذا

وثفصيرهاالنار-سحركةفهمفىالمصورنظرياتأبرزومن

للحركةالأبدىالايقاعتفسرالتى(توينبىأرنولد)نظريةهى

.والانبهارالانبعاثبينالانسانلحضارةالتاريخية

واهميثه:البحثمشكلة

ارنوإت"ا.لمشهورالعلامةهحاولةبالمدرانسةالبحثهذايتناول

نجاحامحاولمتهلاقتولمقد،جديدةتاريخفلسفةلتقديم،ثوينبى

فىاسهامأكبربوصفهااليهاالنظرعلىالاراءوأجمعت،هلحوظا

التاريخى.التاملميدانفىالعشرينالقرن

المحاولاتكلمنشمولاأكئرةبمحاولتوينبىأرنولمدقام

علىفعكف،المقارنالتاريغعلمفىواسعبحثلوضعالسابقة

علىللتعرف،قرننصفطوالباسرهالعالمحضاراتدراسة
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درأسةالىذلكبعدانلكلثم،وتحللهاالحضاراتانهيارأسباب

االنظريادبعضتوينبىورفض،ارتيقائهاوكيفيةلنشةتها8كميلهة

منتاجفىالجغرافيةوالبيئة،الدشريةالأخاسدررتناقضالثى

ؤالبنوافيةالاتتصاديةالعواملن6رأىانهبمعنى.الحضارات

النمثطةهذهعلىيصماعدولا،الحضاراتنشاةد!نتحولالملائمة

هتهوتتمثل،والشعوبالأفرادتستثيرالتىوحدهاالشدائدالا

مأالطبيعيةالبيئةفىسواءالسائدةالصعبةالظروففىالشدأئد

الخارجىالتحدىهنالانتقالبفضلالحضاراتوتنمو،البشرية

ثظرءةوتعرف،المصيرتقريرخلألهنى6،الداخلىالتحدىالى

التحدءمأ"بنظريةللتاريخدرالهمتهعليهاتوتكزالتىتوينبى

.،لاستجابةوا

هـ!غيرهعنواضحاثميزاثتميزتوينبىآراءأنوالحقيقة

عئفالمحضارة،الحضارة"عنمقهومهلاختلافوذلك،الفلاسفة

طىالأسا!الخيطأما.الهجتمعاتوجوديمساسعلىتتومتويفبى

الوحتةولاإلقوميةموفليسىالمجتمعنلكأبراءيجصعالذى

الدين.وهو،عمقااللْقافةجوانبأحَثوهووانما،السياسية

عندالتارلئلفلسفةهنابهاقمناالتىالدراسةيهميةوترجع

"الحضارة!وهولا6،الهامالموضوعلكلتتاولهالىتوينبىأرنولد

حالباتوجدلااذ.الممعاعةهوضوعهوالموضوعهذاأنشكفلا

العلم،مسالةكانتسواءبالمحضارةبآخرو6بشكلتتعلقلامسألمة

عمص!مالكن.البيئةحمايةقضيةحتىو6،الاجتماعىالتقدمأم

منيعطيناأنعساهوهاذا؟الكلمةلهذهالفكرىالمحتوىيكونأن

!أدراسةهذهستراولماهوهذا؟البشريةتاريخفهمأجل

تستبينه.

هاثمكلاضراعايشوفيلسوفمؤرخدْوينبىفانذللىالىبالاضافهْ

وأهمإذحيويةأكثرلنابالمنسبةراءه3يجعلال!ىالأمرالمعاصرة

سابقة.زمنة6فىعاشوا،أخرينومؤرخينفلأسفههن

ياا
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نوينب!"ارغولد"أنبننولا!ابدق-،روئالكهبمربم"كئبدد

لانهالدوامءلىالناسسيذكره،توبنبىأن"متازملعصركلؤرخ

عصرنابذلكوسيعثل،العشربنالقرنحروبلعصرعظبممررح

حمعهنوتمثنه،الحضاراتبتدهـ،رفانشغاله.المادمةللاحهيال

هن!يجعلالحضاراتجميععنالمعلوماتمنالهائلالكمهذا

مركزاأصبحفقدثمومغ،القرنهذاشخصياتمنشخصية

.،طنتا!ثى

تيمَكيالتيوالسْماؤلا!الد!اسةهذهاثبعتهاالث!الخطوات

علي!ةللاجابة

الى-السابقهالاعتباراتهنانطلاقاالدراسةهذهتسعى

هى:الأساسيةالأهدافمنمجموعةتحقيغ

نئلظوهي،التار-مىخلدونبن)ترحمنعبدا!اءدراسة-

ولهدا،واسماعهألموممضاماصمىالهاماهرها-لهاالحىاثراسه

ويحصهبل،لاراءامنالعديدمىلوي!بىارلولدمعحلدولىابنالتص

.الأعجابملؤهابصمحات!ال!ريحدراسه"حمابهشلريمبى

ثرت6أنتىالهاهةالفكريةالمؤنراتأحدعتصورةتعَديم-

منهجنخلالمنالمسيحىالع!روهح!مدرهموينيىارلحوددأرنولدعلى

الممهـبموهوالاولالمنهج.المسيحيةالحضارةداخلمختلف!ن

هوالاخروالممهج،،اَوغسطيىالقديس"نظريةفىهمثلاالصوفى

،ْاشبنجلراوزمالمدا)،فلسمةفىممثلاالعقاننىالمنهج

تفسيرهخلالمنوالماديةالمثاليةبينتوينبىلموقفدراسة-

تفسيرمنوموقفهأراءهنستبينأنهناوسنحاولالتار-لأحداث

للتاريح.المادىالتفسيرمنيخما6و،التاريخلمسارهيجل

وأبعدممالمعاصرمِنالمؤرخينأشهردراسةالىنصلوهكذا-

لنتعر!،توينبىأرنرلمد!وهو،التاريضالفدسفىالفكرفيأثرا
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الد!العىاملأوالقوىوعن،العالمىالثاريخلمسارنفسيرهعلى

التاريخ.هذاتسير

غدملمأنهاالاالدراساتهذهوقيمةبأهميةاعترافناوهع

البحثهذافىحاولناولهذا،وافيةبصورةال!تاريغفىتوينبىنظرية

المقامفىمعتمدينالفيلصوفهذانكنووافيةنتماهلةصورةنقدمأن

فلسفته.جوانبكللمنبيننفسهانصوصهعلىالةول

وأنبالنصوصالتؤمأنالدراسةهذهطوال،حاولتوقد

أيةاغفالعدمعلىالحرصكلوحرصت،مذظماوافياتقديماأقدم

مرا6يكنلمهذاأنت3بالذوالجدبر.بأكطولصؤلفهفىرئيسيهنقطة

إتفقداالىأدىمماتناولهاالتىالتاريخيةالمادةكثافةبسببسهلا

يصعبانتقالاآخرالىهوضوعمنينتةلكانفقد.عليهاالسيطرة

تتبععلىالقدرةجعلمماالموضوعاتهذهبينالفصلحتئهعه

الكثيرةالجزلهيةالتمصميلإتخضمفىشاقاأمراإلأساسيةالأفكار

-------.والمتشابكة

تلدشالْكةهسالةكانتوحدهاالنصقراءةأنالىبالاضافة

اليونانية)الكلاسيكيةبالمثقافةالقارىؤِالماميفترضتوينبىلأن

خا-ءبوجهالاغرضيةوكذ!معرفكالملغة،تاهاLill(والروهانية

باللفةيفكركماتمامابهايفكركانتوينبىن6يقالوالتى

الانجليرية.
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الضكولةالموثرات

ألرتالف
تولي!مكأرنولد

لأا
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لى*والفصل

خلدرنابن

للتاريخمفهومه

لمسارهوتفسيره

تمايد:

V)ثوينبىبارثولدال!عريف ،79 - 1 AAA:)

توينبى،حياةعنعامةصورةتثديمالبدايةفىسنحاول

شهرته.عليهاترتكزالتىكتبهوأهم،باللغاتومعرفتهوثقافته

!اكرء

من،9188ابريل14!ْلندتوْْمفfirألد

كاتت،للشاكة"ظفاسعفلالدهكاْانمتوسطةأسرة

شِا!/1ولقدا!م!ثلتاال!كا!-سعلى/درحةحاصلةوالدته

صيجييما!إتحورصح!تس..-.لدت

.فكريه-نادرة

!9
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!سموعينالقدكيمخمسحيثالتامحمىالتحق!كثع!م!حا
بعدفيماشكلابحمذينالمر-ْأنتوينبىويقول،تخرجهبعدفيها

تاما!لاآاالقدبلمةيقدوسأتقنفماهمال!ونان!ةجم!امىللأتمنمة!-7دعائم

---و،--لويدبىدر!أ

له.الهاممصدرالاغريقوبخاصالقداسللمؤلمفيندراستهوكانت

يف!كماتماماالاغريقيةباللغةالتفكيريمكنهتوينبىبانويقال

الفقانمةهذهأثرأنالسياقهذافىتوينبىويذكر.بالانجليرية

الغربية.الحضارةيهميةتقيمفىلايبالني!جعلهالكلاسيكية

لذىالتاْدراسةا!ءلنهة
عدت،كونسمشسكى!الأستاذا!ح!حه!حصمى بمددسدلحمدسهالدرهدهأكمل!ومد،محلدا!5

صفحة،0962تبلغأنهافقالالأولىالعشرةالمجلداتصفحات

توينبىقسموقدمادة00091الفهارسوتتضمن،كلمة0000315

ضموابحضاراتأصل-المقدمة:هىقسماعشرثلاثةالىكئابه

الدوا!-الحضاراتانحلال-الحضاراتانهيار-الحضارات

بينلاتصالا-البطولاتعصر-الكنافص-لميةالعالأديانا-العالمية

الغربيةالحضارةهستقبل-التاريخفىوالحريةالقانونالحضارات

!ي.للتاريخالدراسةهذهكتابةتمتكيفثم

تفسيرفىنظريتهتوينبىعليهأقامالذىالأساسويكمن

التقدممنوحالة،والخمودالسلبيةهنحالةبينتمييزهفىالتاريخ

الممهابمنأى،الثانيةالىالأولىالحالةهنوالتحول،الابداعى

مسيراتن9اذ،التاريضالتفكيرفىالأولالمبدأهوالايجابالى

ألايبابالىالسلبمنالبشرمنهَجموعةانتقالبفضلتنشاالتاريخ

ةر!الخارحىالتحدىهنالانتقالهذابفضلالحضاراتوتنمو

باسمالنظريةهذهوتعرف،المصيرتقريرنحوبالاتجاهأىالداخلى

ص!صصبم.ء.،والا!شجابةالتحدىْنظرية-"

فهى:العاهةالقَضاياتتناولالتىكتبهلأهمبالنسبةأما

المستقبل.فىالبقاء،والغربالعالم،الميزانفىالحضارة"
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تذبمالتىالآثار"الميزانفى!الحضارة"كتال!فىتوينبىويناقش

هثا!وتعرض،!بيةامنشعباستخدامعن

ر!حففقدانلخطرالشعبهذا

طريقعنثوينبىيحدثنا"المستقبلفىالبقاء"كتابوفى

واحدةلمحكومةالدالمدولجميعخضوعفىيراهالذىالخلاص

الغنبةالبلدانخيراتوتوزيع،الحروبجماحلكبحالقوةتيها

الحكو!ةهذهمثللأنالمستحيلىهنهذاوليس،الفقيرةالأكمريةعلى

.اضطهاددونالازدهارهنالبشرىالجنسستمكن

ه!،منهمأفادالذينالمؤرخبنالىأيضاتوينبىاويشير

ءدراس"كتابةمنعدةهواضعفىذكرهألذىإ،خلدونابن"

فلسفهجمموضعقدخلدونابنأنتوينبىىر9ا-لليمحيث

ددذا.وهكانزهانأىفىعقلأبدعهعملأعطممجاملةبلاهى

فكرعلىخلدونابنأثرول81الباببدايةفىبالدراسةسنخص

تاثرالذينالعربالمؤرخينأهمهنباعتبارهتوينبىْأرنولدهـ3راء

بفكرهم.وأعجبتوينبىبهم

صص:َالتاربضيةللدرأسةخلدونابنمدالوم:اولا

-!مدةمواضعفى،خلدونابن"توينبىأرنولمدذكرلقد

فلسفةخلدونابنوضعلقد:عنهوقآل،التاريخدراسة9كتابه

61،فىالعقلابتدعهنوعهمنعملأعظممجاملةبدونهىللتاريخ

.مكانأوزهان

!ةحاسمامنعطفاخلدونابنمقدهةظهورشكلضد!بالفعل

،+ْمنيرجوو،-و،للتاريحالانسانفهمكيفية

الملليهينتمىالذىالجنسح!!س!يسطور

بالم!نىعلماأصبحقدالثاريغبأنالقوليمكنوهكذا،ومصيره
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الجدليةللعلاقةفهمهخلالمنخلدونابنيدعلىللكلمةإلمضصر

تعريفهفىبوضوحذلكويبدو،بتاريخهالانسانتربطالئىالخلأقة

بانةيقوللاالذىللتاريخ

هوالذى،الانسانىالاجتماعمنخبرنهالتاريخحقيقة5

سحملوخثلىءذض،العاعمِرنا
جعصمم-ص--تْوأ!مَمرصنافالعصبياتوالتاالتوحش

ينتمدهو5ومراتبهالالد،01ذلمك.منشاوها،بعض

وسانر،ئعوْوالمماشالكصمبمنوهسأعيهمإهصيمباعمابه!

-صبهي!بم.ْذيحدثما

للتاها!ومحالاتجاربحقلالتاْخلدونابناعتبركذلك
التارعححببمائدايضاعلىفحرس،الاعتبار

شريف،الفواثدجم،المذهبعزيزفنالتاريخفىن9أعلم!

أخدقهم،منالأمممنالماضيينحوال9علىيوقفناهواذ،الغاية

فائدةتثمحتى،وسياستهمدولهمفىوالملود،سيرهمفىوالأنبياء

.والدنيا)2(الدينأحوالفىذلكفىالاقتداء

ىجد؟فىتفكيرهخلاصة"توضحخاتمةالىخلدونابنوينتهى

:الصددهذافىفكتبالعصرقضايالحلبالنسبةالتاريخ

فىالأحوالتبدلعنالذهولالتاريخةىالخفىالغلطمن!

هدوىداءوهو.الأياموهرورالأعصاربتبدل،والأجيالالأمم

لهيتعطيكادفلا،متطاولةاحقاببعدالايقعلااذالخفاءشديد

وعوائدهموالأَممالعالمأحواللأنوذلكالخليقةأهلمنالآحادالا

الأولهالمزء،خلدونابنضسة(الرحمنعبد)خلدونابن()1

المربىاببيانلحة،أولىطبمة،وافىالواحدبدعلىوتحققلر

.!11Yص،1657صنة

.216عى،الابقالمرحيم)2(
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اخقلافهوانما.مستقرومنفاجراحدةوتيرةعلىتدوملانحلهم"

!*ذلكيكونوكماحالالىحالفىوانتقال،والأزمنةالأيامعلى

والأقطا!الأفاقفىيقعفكذلبه،والأمصاررالأوقاتالأشخاص

.،3()عبادهفىخلتقدالهْسنةوالدولوالأزهنة

درات،علىهذهاستنتاجاتفىخلدونابناستندولقد

،الفرسكيضارات،زمانةفىقائمةكانتالتىالعديدةللحضارات

والعرب،والتر&،والفرنبة،والووم،والقبط،والسريانية

لابزا!الخلقأنعلىالدلبلالحضاراتهذهتقبماذ.وغيرها

المباينةالىتنتهىحتىالمخالفةفىالتدرج"سلمفىيرتقى

.،بالجملة

باَْيلتقىتوينبىأرنولدأننلاحظوهناك

اليضا8أويمنىْ،التاريخيةالدراسة6لوحدإلرئيسى

!-،-َالشانهذافىتوينبىوينكرالتاريميةللدراسةكوحد؟باسرها

وض!متاالتى"التاريخيةطدرأسةالواضحةالمجالاتان"

منالعكسيةوالاتجهاتالخارجيةالمظاهرباعمالتقريباحدودها

أوسعامتدادلهامجتمعاتهىالحاضروقتنأفىوضننانطروبهة

ى1أو،المدلنيةالدولأوالقوميةالدولهنوالزمانالمكانفى

-.")4(أخرىسيامميةجماعات

ةء!توينبىلارنولدبمثابلأفل!اَلرنيس!المقهومذيكويمتبر
،خلدونابنمعتمثص-بههمننلاحطوالذىللتاريخدراسته

الأخرىالاَراءمقالعديدفىالتشابههذامدىأيضالناويستبين

والدوا!،وغايته،التاريخبمراحلوالخاصةخلدونلابنالأساسية

التاركخى،للتطورمفهوههعلىأساساترتكزوالتى،مقدمتهفى

المممطلة.هذهلتوضيحمياولةالاماهىبائهاالىالفهامنفا!دهة

.252عى،الابقالمرجم)3(

Arnold.I,"،7ص)،( Toynbee, A study f 8!- Vol. I

OxfordUniversity.لههـ--.!ه Press, London,,5691 PP5!ا!،س!3،+أا
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مى/خلدونابنعرضهاأبوابستةالىالمقدمةهذهوتنقسم

الأقل،الىشمولاالأكثرمنفيهاالانتقالويتم،المقدمهْهقدهاتنهاية

التالى:النحوعلىصستوقد

حمث:للحضارةالعاهةالسوسيولوجيافىأوالعمرانفى-ا

بالنظرية،توصفأنيمكنمتتاليةأربعةلتعيناتالمجاليفسح

مقدمة)الطبيعيةوالجغرافيا(أولىمقدهة)الاجتماعفطبيعة

والخاهسة.والرابعةالئالثةانمقدهاتالبشريةوالجغرافيا(ثانيأ

5(السادسةألمقدمة)النفسىالاجتماععلم

-هنطرازين!كلىتحتوى:البداوةوسيوسيولوجياالبدو-2

البشرية.لملتجمعات

السياسية.الفلسفةفىأالملك-3

التمدين.سيوسيولرجياالحضارةفى-4

السياسى.الاقتصادفىو1المعاشفى-5

المعرفة.سيوسيولرجياأوالعلوم-6

العمرا،منشاتمثلشجرةهيئةعلىالمفاهيمهذهرسمويمكن

الافنا.ع،:والمعاشى،الجذع:والحضارةالملك،الجذورفيهاالبادي!

.()"هالعصبيةالثمارأوالأور(ي،العلوم

:خلِدونابنعندالت!اويخىالمشروع:ثانيا

خلدونابنعندالتاريخىالمشروعغايةأو1هبدا.أمعد

ممدممه:فىذلكالىأشاقيوقد

الأرىالأمموتماصر،والدولالأجيالأوليةفىشيئايترك"

العمرالةفىوهايفرش،والملكألخاليةالقرونفى،الحولوأسباب

م!سيثيريب،خلدو!ابنث&ينlول!عياسةl-لابيكلاجررت)!أ

.8؟-7،عى0891،بيروت،ارابى3الةدار،دويهىثهوقى،ومبى
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صناعةعلم،وقلةوكئر6وذلةوعزةوحلةومدينةوملةدولةمن

ووإقعوحضروبدو،مشاعةمتقلبة6حوالو،وأضاعهوكسب

.،وعللهبراهينهوأوضحتجملةواستوعبتالا،منتظر

Civilisationبلفظالفرنسيةالىعاد،يترجمالذىوالعمران

للفظالمعاصر،الواسعبالمعنىيفهمأنيمكنأنهعنهخلدونابنيقول

ىأر.م.عالمصدرهنمشتقةوالكلمة،بالتمدن،الحضارة"

ابنولكن،الخ..فيهوأقامبيتابنى،أرضارعمأومنزلاسكن

الأرضهنوالدبموغرافىالجفرأفىمنطلقهنينطلقخلدون

.خلدونابنعندعمرانكلمةتعنىأذ0)6(المعاشرةالى،المصكونة

الاسكعلاءأنواعومختلفالطبالْعتلطيف،المتوحشةالحياة"

مطيكرسالتىوالمشاغل،أخرىشعوبعلىالشعوبتحرزهاالتى

والمتعة،،وا!لنزل،والحاضر،والدبن،!جهودهمأعمالهمالناس

كلوأخيرا،والفنونوالعلوم،السكانعددوارتف!اعوانخفاض

.،المجتمعطابعفىالأ!ئمياءطبيعةتثعلهأنمايمكن

نوعينبينجذرىبشكل،خلدونابنيميزالكَليةهذهوفى

بالعمرانوالثانى،البدوىبالعمرانيتعلقالأولانظاهرأتهن

خلد!لابنالسكانهنبحزأينيتعلقلاهناوالأمر،الحضرى

بنفسكانلمجموعينظربل.بالحضرالبدويزعمونكمايعارضلا

هذافىويقولوالروحيأوألاحتماعيةالماديةنشاطا--ْ،ْما
:الصدد

قىيكونالذىوهو،بدويايكونهاالعمرانهذأمن"

بالأمصا!انذىوهو،حضرياهايكونومنه،الجبالوفىالضواحى

.،جميعها)7(علىسابقلأنه،ىأتلمدالعمراقدمتوقد،والمدن

.،(عى،ال!ابقالمرجم)6(ا

دار،لليعانميثالد.ترجمة،خلدونابن،+دوستايف)7(

.117ص-1682،الئالثةالطبة،-إصوت،خلدونابن
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:احوالمنذلكفيومايعوضض!يةاوالأ!الإدوىالعمران1)

-./--َ:ونابن!ذكر

باختلاتهوانماأحوالهمفىالأجيالأختلافن6أعلم"

تحصيلهعلىللتعاونهوانمااجتماعهمفان،المعايةلىلهىنحلهم

فمنهم،والكعالىالحاجىقبلونشيطمنهضرورىهوبماوالابتداء

القياميشحلمنوهنهم،والزراعةالفراسةهنالفلحيستعملهن

الفلحعلىالقاثموقوهؤلاء،والبقرالغنمهنالحيوانعلى

يتصعلاالمشسعلأنهالبدوالىلابد؟الضرو-ةتدعوهموالهـيوالى،

هؤلاءاختصاصفكان،ذلكوغيروالفدنالمزارعمنالحوافرله

حاجاتممفىوتعاونهماجتماعهمحينذالقوكان،ضرورياأمرابالمبدو

بالمقدأتهوانماوالدفوالسكنالتوتمنوعمرانهمومحعاشهم

"،وحصلالمنتحلينهؤلاءأحوالاتسعتواذا،الحياةيحفظال!ى

والدعة،السكونالىذلكدعاهموالرقةالفنهنالحاجةفوق!ا

والأمصارالمدنواخنطاطوالنانقوالملابسالأقواتمنواستكثروا

البالفةالئرفعوائدفتجىءالدعةأحوالتزيدثم،للتحضر

همهؤلاء،صرحهافىويعالجون،والمنازل،القصورويتخذون

ينتما،منومنهمالصناثعمعاشهفىينتحلمنهؤلاءومن،الحضر

.،)8(الضرورىعن8زائدأحوالهموتكونالتجارة

:والأمصارالعمراناصلالبمادية(ب)

الضر؟ة-طَعلىالمقتصرونهمالبدوأنالىخلدونابنأشارلمقد

فى!والكمالالترفبحاجاتالمقتنونهمالحضروأن،أحوالهمفى

عجالضروإكاناذاالاالكمالالىلاينتهىالضرورىأنلاشكأحوالهم

البدوأنيشهدومما،8لحضاررقة،قبلالبداوةفخشونة6حاصلا

عليه:ومتقدمالحضرصل9هم

إ:3البدوأهلهنأكثرهمنجدالذمنهصرأهلأنوهو،

وذلك،الحضرفىالذىوالترفالمدعةالىوعدلوامصرسكنوا

بدوت،ا،ديةالمطبمة،الأول،الجرء،القدمة،خلدونابن)8(

.501حى-9187
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أ!دنها9والبداوةنأحوالءناشنةالحضرأحوال1نعلىيدل

."19(لها

الحضروأهلبيذلأهلالبدوالفرقنلكخلالمنلناويتبين

المقدا!فىأنهالاالدنياغلىمقبلينكانواوان،البدوولهلى

ننواغهنيعانونمالكثرةالحضروأهل،الترففىلا،الضرررى

الرئيسيةالسماتتنشاوه!ا،أنفسهمتلوثتفقدالترفوعوائد

الحضر:أهلصفاتعنالاختلافتماممختلفةللبدو

الحضر.ها!9منللشصاعةأقربالبدوأهل-1
-صص

3-Iالني...الحضرأهلهنللضير6فربالبدوهل

*خلدونأبنبينالفكرةهذهفىخر3تشابهاتلا!ظوهنا

قسمينالى"البشرخلدونابنيقم!ممأشرنجافكما،توينبىوأرنولد

أحوالىوأن،الحضرأصلهمالبدون9ويعتبروالحضرالبدو:هما

يكل3تماماالنحوهذاوعلى،البداوةأحوالعنناشئةالحضارة

هما:رئيسيينقسمينالىتمعاتالم!أيضا،توينبىأرنولد

المجتمعاتأصلأنويعتقدالحضاريةوالمجتمعاتالبدانيةلملمجتمعات

عىبناءويقرر،البدائيةالمجتمعاتتلكالىيرجعانماالحضارية

مباشرةالبدائيةالحياةمنانبعثتقدممتمعاتهناب!ستةن9ذنك

وهى:

نية،لاندياا،يانيةلماا،لمينويةا،السومرية،لمصريةا!

."لصينيةا

الفكرةهذهفىمثهماكلبينالتشابهذامنوبالرغم

مجتمعاتالىالبدائيةالمجتمعاتنشاة)مسالةحولالأساسية

خاصةنقطةفىدينهصاجوهريااختلافاهناكأنالا،،حهمارية

حضاريةصجتمعاتالىالددائيةالمجتمعاتهذهتحولبسمألة

النحلةنوعهوالمجتمعاتنوعيحددالذىأنخلدونابنيرىحيث

خلالمنذلكلناأوضحوتد،الاجتمايخةالحياةوأسلرلبالمعاشية

الانتقالوكيفية،مجتمع!حياةتعيزرئيهمديةسماتمنماذكره

.701صى،الابقارجعا)9(

vv

http://www.al-maktabeh.com



وبالتالىالمعاشيةنحلهمتغيرطرديئعنالحضرالىالبدولأهل

الأساسبة.صفاتهم

المحتمطتحياةمنشاتجاانتقالاهناكأنتوينبىيرىبينما

السكونأوالركودهنأىالحضاريةالمجتمعاتحياةالىالبدائية

الايطهبالى3.؟ولاالسلبمنانتقأل6خربهعنىو1الحركةالى

الأساطيرمستخدماالانتقالهذاكيفيةتوينبىلناوشرحلأح!ح!

للوجوتلظهرانمابانالمدنما!القولالىلدن!هي،واسعثطا!على

(تحدى)اسمتوينبىعليهايطلقمشكلةالناستواجهعندما

استجابة.لحلهاوتتطلب

"يستمدأنخلاطهامنتوينب!يحاولالتىالأساطدربينمن

،.\و،الايجابألىالسلبمنالمتعاقبالانتقالهذاعلىالدليل

أيو!شعر8سطور1"الحضاريةالحياةالىالبدائيةالحياة

واس!؟نتائجتمثلىوفاوستأيوبهناكل"تجربةأنحيث،وفاوست

اللكوينسفرصدرهما1اللذانالعلوياتأناللقاءسببها،المدى

الجديد.والعهد

سق!ط"عنالايعبرلاالجنةمنوحوأء7دمطردأنكما

افتداءالاليستالجديدالعهدلىالمسيحلام7فانكذلك،الانسدان

إلىالينحألةهنالانتقالبانالقولالىتوينبىوينتهى.الانسان

المخلوق،بهيقوم،دافعةقوةله،فعلخلالمن،اليانجحالة

مدفعأنيجبوهناألخلاقنشاطهمواصلةفىنفسهالالهليساعد

فحسب.الالهيةألارأدةينفذالذ!العبدجانبمقالأرتقاءثمن

خلدو!لم،ابنمنكلب!نالاخ!لافمدىلنالدضحهكرا

الىالبدائيةالمجتمعاتمنالانتق!الكيفيةمسالةحولوتوينبى

نشاةفكر8فىالأساسىاتفاقهماهنبالرغمحضاريةمجتمعات

وأنراعها.أصلهاتحديدوفىالمجتمعات

أحديشكلوالذىالعمرانمفهومبالدراسةتنأواساأنبعد

ننتقلخلدونابنعندالتاريخىالمشروعمىالأساسيينالمفهومين

.التبدلتفسيربهاوالمنوط،،العصبية*وهوالثانىالمفهوملدراسة
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:.)-(العصبية

ما.مكانفىجمعأىصبعهو،العصبيةلفظمصدران

وكا!،خلدونابنذلكأوردكما،الاسلامقبلاستخَدمانسبقوقد

العصبيةأناذ.الدهوية)،لر)ب!هأى،لقربىذوىبينالعلاقةيعنى

الأبعدالى(عشيرةأوبيت!الأقربمنالنسب:الأملفيتعنى

الىمقدمتهفىخلدونابنويشير(عشائرأوقبائلمجموعة)

قائلا:للمصبيةمفهومه

وهن،الأقلفىالاالبشرفىطبيعىأمرالرحمصلةأنذلك!

وأضيميخالمهمأنالأرحاموأهلالقربىذوىعلىالنعرةصلتها

اوقريبهظلمهنغضاضةنفسهفىيجدالقريبفان،هلكةتصيبهم

والمهالقا!لعاطبهنيصلههاوبينبينهيحولأنويود،عليهالعداء

بينالمتواصلا!نسبكانفاذاكانوامنذالبشرفىطبيعيةنزعة

كانت،والالتحامالاتحادبهحصلبحيثجداقريباالمتناصرين

بعضالنسببعدواذا،بوضوحهاذلكفاستدعتظاهرةالوصلة

بالأمر!نسبهلذوىالنصرةعلىفدخملشهرةهنهاينفىفربماالشىء

.1(المشهود)0

.ألأساسفىالمرابهمنممولمدالعصبمهأن،معدممماممبمن

االقرابةهذهأنغير،الأولىبالدرجةالنسبوحدةالىتستندوهى

:وجوهعدةهننظرالىتحتاجالتىالأمورمن

ولدآ،الواحدةالقبيلةأهلداخلمتفاوتةهراتبللقرابة:أولا

تكو!،واحدأبمنأخوةبينتربطالتىالقرابةأنفيهلاشدفهمما

العصبيةفقوةوبالتالى،الواحدالبيتأهلبينتربطالتىمنأقوى

وه!ذا،القرابةهذهدرجةلاختلافتختلف،اقرابةهنالمنبثقة

منقوى1يكونالخاصالنسبوحدةهنالمنبثقالالتحامأَننلاحظ

./العامالنسبوحدةهنالمتولدالالتحام

.112صالمقدمة،خلدونابن)01(
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يهخرنسبهنالفردانتقالالىذلكبعدخلدونابنويشير

ونذلك.الدخالة.الولاء.الحلف-القرابةأهمهاعديدةبصو!

:الفصولأحدعنوانفىيقول

،معناهومافى،بالنسبالالتحاممنتكونانماالعصبيةان"

هاتاويلأساسعلىقاهتالتىالتعريفاتمنالعديدوهناك

لناليستبينمنهالبعضوسنعرضالعصبيةمفهومعنجاءبالمقدهةْ

معناها.

بصلةتمصَعصبيةكلمةانمكىالرأزقعبد.ديرى:فمثلا

ممفاهافىالأصلوان.الربطآى،العصبفىامةالىالاشتقاق

القربى.ذوىبينتربطالتىالمعنوية،الرابطة"هو

جنسأتالعريىالجنسهايميزان7فيقول،حسينطه.داما

العربيلأالأمةتاريخكانولقد.الدمروابطبقوةيظهربانهيتميز

منسلسلةعنعبارةهولملاسلامالأولىسنةالأربعينفيماعدا

عصبهةولفظ،العصبيةهوالرئيسىسببهاالقبائلبينالنزاعات

جماعة.أىعصبةهن،ر؟يهفىمشتق

الدبمرابطةأساسالىنشاتعلىهحمد.دأضافولقد

2.1"Lتضامناالأفرادبينيوجدالذىبالترا!مالشعورهوخر

.اجئماعيا)19(

صضتلفة،بتفسيرات،يبرزواأنفىعديدونهؤلفونواجتهد

:عباراتخلالفىالاجتماعىالتضامنذلكمفهوم

هذهوتقديم،.نفسىعسنكرىووضع،مقاتلتضامن"

المنصر"وهوالعصبيةمفهومفىبالفعلهاماعاهلاالعبارإت

كلغاننمبزلاالعسكزبةالنشكبلاهذهمثلأنغبر"القنالى

بالمعصبية.

ألثمافهدار،خلصرنافيثاتاريخطسفه،الخضيرزينب)11(2

917-178عى.9791،القاهرةللطباعة
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بالعصبية،خلدونابنيسميهماان:قالفقدديترهلموتأ!نا

الفطرسهالقابلية،وهو،فضيلة"اسمفيلىماكياعليهأطلقماهو

فر!إ،منالزعماءيتمكنالصفةهذهوبفضل،السياسيةللسلطة

العصبيةفيهاتتوحدالتىالفئاتزعماءبانفالقول،نظرهموجهات

.صح!)12(قولهوانماالقابليةهذهأبدواقد

العصهبخيةتفسيرحاولو)الذين،لمؤلفينإهنبعضفهناكوأخيرا

القوذ"الدولمةحيوية"تعنىأنهاةفقالموا،نتالْجهاخلالمن

العصبيهَأن،روزنتال.(كتبوقد،لمينسكوافت"لملشعبالحيوية

.،الدولةلصيرورةالمحركةالقوة!هى

بىالوسيطبمثابة،العصبيةل!اعتبرقدخلدونابنانالا

لرتكونهأفى،مظاهرهاباجلىتتبدىفهى:العمرانوجهى

عند،تراخيهاأنحينفى،البداوةطورفى،الأصلفىالاجتماع

النطامفقيام،بالانحطاطيبشرالتحضرأطوارمراحلأعلىبلوغ

بالعصبيةاذنمشروطعليهاوالحفاظبالرياسةوالفوزالسياسى

.)13(التاريخيةالسببيةعصبتبدوالتى

سياسيا،دهـراالعصبيةبأنالقائلالاستنتاجالىنصلوهفذا

اذ!،الباديةفىوخاصة،خلدونابننظرفىابتماعياخر7و

فىأيضانجدهاذلكومع،الباديةخصائصمنهناكالعصبية

.الأمصار

للعصبية:السباسىالدور(ب)

كىالرياسةوجودمنلابدأنهالى:أولاخلدونابنيشير

الاماهىالعصبيةأناذفروعهاأقوىهىفالرياسةالعصبيةتوجد

قبلمة،ارستقراطيةسهر1على،السياسىالتنظيممنخاصنوع

.1127ص،لابقمرجع،جموتايف)؟ا(

.19عى،صابقمرجع،لال!اجورج)13(
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بينهممفقودةنجدها،القبليةفىالأفرادبينالمساواةتسودويلنما

الرياسة.هل9وبين

هىالعصبمِةاليهاتسعىالتىالغايةن6خلدونابن!يعتبر

العصطبيةرئيسبينفرقكما،والملكالعصبيةجنفروولكنه،الملك

والملك:

الىاجتماعكلفىيحتاجونالانسانيةبالطبيعةالآدميينان!

تجلكعليهممتغلبايكونأنفلابد،بعضعنبعضهميزعحاكمهـازع

أهروهو،الملك"هوالتغلبلهذاذلكعلىقدرتهوتتم،العصبية

لهوليسمتبوعاصاحبهاتجعلالرياسةلأنالرياسةءلىزائدأهر

وصاحب،بالقهروالحكم!لتغلبفهوالملك1!وأحكاههفىقهرعليهم

ووجدالسؤددرتبةبلغفاذافوقهاهاطلبرقبةبلغاذاالعصبية

!عولاللنفسمطلوبلأنهيتركهلاوالقهرالتغلبألى(السبيل

ءايةالملكىفالتغلب،متبوعابهايكونالتىبالَعصبيةالااقتدارها

.،)،9(العصبية

لجفتاذاوأنها،العصبيةغايةهوالملكأنل!القولوخلاصة

حصب،8المظاهرو1بالاستبدادأها،الملكللقبيلةحصلغايتها

..لذلمبهالمقارنالوقت!سعهما

مذاعلىتح!سسوالدولة،8الصوربهذهيحصلالملكان

الدنيوية،الخيراتجميعيشتمل،شريفمنصبالملكلأن.المنوال

غالمبا،التنافسفيهفيقع.النفسانيةواطذالبدنيةوالشهوات

ناالمفهومومن"والمغالبةوالقتالالحربالىوتقضى،والمنازعة

.ءبالعصبيةالايقعلامنهاشيئا"

الملدلتاسيسضروريةالعصبيةأنذلكخلألهنيبدووهكذا

مجىتستغنىفقدوتمهدتالدبىلةاستقرتمااذاولكنوالدولة

العصبية.

صالقهمرجع،خللونابنمقدمة(الرحمئعبد)خلدونابن)؟ا(
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للعصبي!لأ،أنهامالدورهذادراسةفىتعمفهخلدونأبنويثابع

فهىس،الدولةلتاسيسضروريةالعصببةتكونبينماا"نه:يلاح!

هتعددةكانتاذاوذلك،الدولةتاسيستعرقلأنيمكنأخرىناحية

وهتحالفة.

1تلأوالأهواءْالاَراءفىالاختلافالىيمودذلكفى،والسبب

الدوللأ.علىالخروجفيكئر.دونهاتمانععصبيةىهومنهاكلوراء

حدثبماذلكعلىخلدونابنويستشهد.عصبيةذادطكانتوان

."والمغربافريقيا)/فى

ج!دللعصبيهالاجتماعىالدورالىأيضاهنانشيرأنونود

السياسى.لدورهاعرضنا

للعصإية:الاجتماعىالد!د(خأ)

هماةجبهتينقىيعملانهالدورذلكعنربيع.ديقول

الجماعة.نفسفىوالقوةالتضاهنيوندانه:أولا

لتكونالمتعارض!ةالعصبياتمختلفبينيوجدأنه:ئانيا

.)59(موحدةانسانيةجماعة

وانالواحدالقبيلان!:خلدونابنيقولالشانهذاو!ى

تكونعصبيةمنفلابدمتعددةوعصهيياتمتفرقةبيوتاتفيهكانت

ةيهاألعصبياتجميعوتلتحموتستتبعهاتغلبهاجميعهمامنأقوى

."واحدةعصبيةوكانهاوتعتبر

الةهمبةهنهوخلدونابنرأىفىللعصبيةالاجتماعىوالدَور

تحملالعصبيةلا:قائلاذلكعلىفيؤكل،والنظرللدراسةبمكان

انها،والمقاتلةوالممايةالمدافعةفىوالتحاضدالتناصرعلىالأفراد

واملكاقامةأوينوةهن،عليهالناسيحملأمركلفىضرورية

سابق،مرجع،خلدونابنمدالتاريخفلسفة،الخفيرىزيبا(ؤه
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فىلما،عليهبالثثاليتمانصأكلهذنكمنالغرضبلوغاذ،دصمو،

.)16(العصبيةهنالقتالفىولابدألاستعصاءمنالبشرطباع

،صالقتاقفى،بدلاالأنهقوةوالأتحاد،البقاءالتنازعمفى

عليها،والتفلبالمعاديةالقبائلعلىللاض!مارةلازهةوهذه،العصبية

دلح!اظصيسعى،نسبهيمضلالرياسةهستوليةعليهسيقعفالذى

جديدةعواملوتتبدى.واحدببتأهلفىبابقائهارياستهعلى

عىالاجتماألجسمفىالتدريجيةالتحولاتهنسلسلةأولاعنهاتنشا

ذلك؟يحدثفكيف،بالمكأملتحولهالىثمهنتؤدى

أجلهنالصراعيعمحيث،الب(ديةفىالنشاطيقتصر-ا

.الضرورىعلى،البقاء

.العصبياتسانرعلىلعصبيةالغلبةتكون-2

ت،طتحول،التحضرصيرورةعبر،ذلكعنديبدا-3

التفكير.وأنماطالنشاط

الت!دنوتطور،الحضارةطورالمدنيةتبلغو!ذا-4

حاجاتاشباعالىتهدفبصنائعبتميزالذى،للكلمةالدقيقبالمعنى

وتتفصالدودةهيبةوتحل،عميقاتبدلاالفوائدوتتبدل،الترف

الأصلية.العصبيةبالتالمى

،والتخافىل،إخلية!لدللانلأسأماتندهبمفالبابلهنفتح-فى

الدوءأنثاضعلىفتنهضالقتالىيندلععندماحسمقدالأهرويكون

.)67(جديدةدولةألقديمة

طولدوره،خلدونأبنعندالصصبيةلمفهومعرضناأنبعد

بينأخرىهاهةعلأقةالىييضانشيرأننودوالاجتماعىالسياسى

هتثر9نستبينن9الدراسةهذهبعدوسنحاولوالدولةالعصبية

توينبى.أرنولدفكرفىوامتدادهاالاَراء

.Y11ص،ألمقدمة،خلدونابن)16(

.79-69ص،سابقمرجع،لابيكاجورخ)17(

34

http://www.al-maktabeh.com



لتإصا/،/،لحط-صراط!لالم4/!كتمال!1!!،

؟ْال!ريخكبرالدولثطوو:!ادفا

الأحوالجهةمن!دولتطورفىلنظريتهخلدونيمابن

واختلاف،وأطوارها،ومؤسساتها،الدولةوشكللملدولالعاهة

البابمنخاصةفصولفىالأطوارباختلافأهلهاوخلقأحوالها

والمراتبوالخلافةوالملكالعاهةالدولفىلابعنواقوهوالثالث

ثواع!وفيه:لأحوالهنكلهذلكفىيعرضوهاالسلطانية

."وشصات

يكصاالدولةفىأيضاخلدونابنبحثفقدذلدالىبالاخهـافة

التىالقوانينالشانطتضمنهذافىنظريةووضع،ونطووهاتوجد

جزءاخلدونابنفكرفى/لجأنبهذأويمثلى،التطورهذافىتتحكم

.)18(بالدراسةتعئيناالتىالناريحياخددونابنفلسنةفىهاما

الدولة؟ضرورةهىفما

نأبيناوقدللانسانطبيعىمنصبالملك":خلدونابنيقول

تحصيلعلىوتعاونهمباجتماعهمألاووجودهمخياتهملاتمكنالبشر

المعاماتالىالضرورةدعتاجتمعواواذاوضروراتهمقوتهم

منياخذهاحاجتهالىيدمنهمواحدكلومدالحاجاتواقتضاء

علىبعضهموالعدوانالظلممنالحيوانيةالطبيعةفىلماصاحبه

%لقو8ومقتضىوالأنفةالغضببمقتض!عنهاالآخرويمانعه،بعض

وهىوالمقاتلةالنوعانقطاعالىالمفضىالتنازعيقعذلكفىالبشرية

بقاؤهمفاستمال،النفوسواذهاب.الدهاءوسفكالهرجالىتؤدفأ

أجلمنوأحتاجوا،بعضعنبعضهميزعحاكمدونفوضىالى

البشزيةالطبيعةبمقتضىوهو،عليهمالحاكموهوالوازعالىذلك

.،)99(المتحكمالقاهرالملك

يقرل،والعصبيةبالقبيليحصلانانما،العامةوالدولوالملك

لكوناثماوالممانعهالمغالبه)فانسصصالفامررنافكماخلدونابن

.402-.؟اصص،سابقمر"ع،الخهصىزينب)18(

.163ص،المقدمة؟خلددنابن)91(
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توتمثه!وأحدكلوأسثماتةوألتذأمرألنعرةهنفيهالمابالعصبية

.صا-جه)01(

بالعصإيةيكونانماوالتغلب،بالتغلبيحصلاَنماالملكولأن"

يكونانماوتاليفهاالقلوبوجمع،المطالبةعلىالأهواءواتفاق

منأماهوالعامةالدولفىفالأص،دينهافامةفىاللهمنبمعونة

آلنتهابميعاالارضمافىأنفقتلو"تعالىقالحقدعوةلاونبوة

والميا!الباطلهواء1الىتداعتاذالقلوبأنوسره،قلوبهمبين

الدنياورفضتالحقالىاذصرفتواذا،التن!افسىحصلالدنياالى

التعاو!وحسنالخلافوقلذبالتنافسال!هعلىوأقبلتوالبطل

.)93(الدولةفعظمتلمذدكالكلمةط!اقوأتسع،والتعاضد

قوةعلىقوةأصلهافىالدولمةتزيدالدينيةالدعوةفانوهكذا

كماالعصبيةمنلابدولكن،عددهافىلهاكانتالتىالعصبية

العصبية،هنلمهفلابدالكافةعليهتحملأمركلأنهنأولاقدمناه

قومه،هنمنعةفىالانبيااللهبعثما"الصحيحالحديثوفى

ضندفماالعوائدبخرقالناسأولىوهمالانبياءفىهذاكانواذا

*)22(عصبيةبغيرالغلبفىالعادة"لىتخرق.لاأنبغيرهم

مهلدْكاَاْالداخلدونابننظرولقد

نظريتهوترت!ز،الحىكالكابْنعمراللدولمةأنأى،حم!دض

.الأجيالبتوالىالعصبيةأحوالتطور!ولملا!ظاتهعلىهذد

؟الأجيالهذههىفما

هى:ئيسيةاحماخلد-هـطلاثةالن

يتمي!)دالفاحماة5ْ:الأولالجيل

خشونتهاjةالبداوخلقعلىيزالوالم"الجيلهذاولبناءباليصيبي!

.؟13ع!،المقدمة،ظدونابن).؟(

.137ص،الابقالمرجع(أ)21

.138!،السابقالمرجع)2؟(
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فىوالاشتراك،والافتراسوالبسالةالعيششظفامنوثوحشها

هررو!فحدهم،فيهممحفوظةالعصبيةصورةبذلكفدتزال،المصد

.،هغلوبونلهموالناسمرهوبوجانبهم

والذى،الملكيديهعلىيتحققالذىالجيلهو:الثأْ

المتمدينةالحما-سويهمنفينتقل،الدولةيؤسس

بالمل!حالهمتحولالثانىوالجيل،ذلل"،عنخلدونابنيقولالمترفة

."الترفالىالشظفوهنالحضارةالىالبداوةمنوالتر!

والخشو!ةالبداوةالثالثَْالثالدْالجيل

فيممو-.ْ،القهرملكهمنفيههمسا!!شسصالعصددة

يدعلىويتم(العيشونضارةالنعيممؤ،يتبنوهبماغايهالترف

السلطانويضطر،الترففىلاستغراقهالدالةانهيارالجيلهذا

الدولة.عنللدفاعوالمرتزقةبالموالىالاستعانةالى

أحوالهافيهاوتختلفالدولةبهاتمرالتى)حواروالأالمراحلأها

وهى:أطوارخمسةالغالبفىدخدولافهىالآطوارهذهباختلأف

:الأولالطور

علىوالاستيلاءوالممانعالمدافعوغلببالدخيأالظفرطور!

وجبايخةالمجداكتسابفىقومهأسوةالدولةأيدىمنوانتزاعهالملك

.ىمقتههوذلكلأنبشى"دونهـمينلردلا8،وزلحمأيةافعةواكالمال

الطِروهدْا،بحألفادحدلمتزلوهى،لأالغلببهاوقعالىالعصبية

."بالملكالانفرادطورهوثانطوريتبمهأنلابد

الثاني:الطور

وكبحهمبالملكدونهموالانفرادقومهعلىالاستبداد"طورهو

هذافىالدولةصاحبويهـون،وافشاركة،للمساهمةالتطاولعن

والاستكثا9والصنائعالموالىوأتخاذالرجالباصطناعمعذ؟الطو!

نسبه،فىلهالمقاسممنوعشمرله!صبدلهأهلأنرفلجدعذلكهن
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بمابيتهأهلويفرد،أعقابهمعلىويردهممواردهعنيصدهمفهو

الأولونماعاناهمثلومغالبتهممدافعنهمهنفيعانى،مجدهمنيبفى

.ء)23(الأمرطلبفى

الثالث:الطور

طبائعتنزعمماالملكثمراتكحصيلوالدعةألفراغطور"

فيس!تفرغ،الصيبوبعدالآئاروتخليدالمالتحصيلهناليهالبشر

والقصدالئئعاتوأحصاءرالخرجالدخكوضبطالجبايةفىوسعه

المشدح!والأمصارالعطيمةوالمصانعالجافلةالمبانىوتشييد،فيما

إصحابمنالاستبدا:طوار1خر7الطوروهذا،المرتفعةوالهياكل

موضحونبأرائهممستقلونكثهاالأطوأرهذهفىلأنهماالدومة

بعدهم.لمنالطيق

بع:الرالصورا

قانعاهذافىالدولهحبLM!ولكونمالملأوالمصالقنوعطور

ثاشهم7فيتبع."سلفههنالماضينهقلدألانظارهأولو،..طىبما

عنالخروجفىأنويرى،الاقتداءهنامجباحسدنطريقهمويقتضى

.هجدهمنبنوابماأبصروأنهممره6فسادتقليدهم

المامس:الطوو

هذافنالدولة!لحا!بويكون"والتبذيرالاسرافطور"هو

علىوالكرموالملاذالشهواتشيلفى!أوا!جصعلمامتلفاالطور

يكردةالطورهذا،فىالدولةصا!بن6أى"مجالسهوةىبطانته

."2()4يبنوقكانوالما،وهادهايؤسح!!ونسلفهكارا4مخربا5

عليناو؟ستولى،الهرمطبيعة"اطوراهذافىتحصا-ولهذ!

،برءمعهلهايكونولا،منهتخ!صلاتكادالذىالمزهنالمرض

6ص،اهـبقالمرجع)23( - Iا"ot.

؟IQ(مي،المقدمة،خلدونابن)؟2(!
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ائىيرجعانماالدولةانمكلانخلدونابنوبرى،تنفرضأنالى

نتيج!المالىالاذحلالأوالعصبيةاتحثل:هماأصاسينعنصرين

.و!جمتصاديا)25(صياسياالدولةئتهارولهذا،السلحلانتبنجر

أساسينعلىالملكمبنىأن!خلدونابنيذكرالصددهذاوفى

بالجند،عنهالمعبروهووالعصبيةالشوكةفالأول:منهمالابد

الأ*ضلمنالملكاليهمايحتاجواقامةالجندأولئكقوامالمالوالدانى

الأساسين.هذينفى!ارقهاالدولةطرقاناوالخلل

قانلا؟لدولةالخللتسربكياليأخلدونابنويفسر

يكونانماقلناهكماوتاسيسهأالدولةتمهيدأنأعلم)

عصبيةوهى،للعصائبجامعةكبرىعصبيةمنلابدوأنهبالعصبية

وجد!الترفهنالملكطبيعةفتخلبالدولةجاءتفاذاالدولةصاحب

العصبيةوهىالدولةصاحيعصبيةتفسدالعصبيةأهلأنوف

عتىالدولةصمأحبوينفردشكيمتهاوتضعفعروتهافتحل،الكبرى

الأخرىالعصائبأهلبذلكويحس،الطبيعيةوالانصارالعشير

صاحبفيهلكهمطبيعياتجاسرابطانتهوعلىعليهويتجاسرون

أمق"منالآخرويقلد،واحدبعدواحدابالقتلويتبعهمالدولة

قدمنادالذىالتر!مهلكةبهمنزلقديكونماالأولذلك.فىالدولة

تلكصيفةعنيخرجواحتىوالقتلوالترفالهلاكعليهمفيستولى

حدىأعطياتهمفىالزيادةألىا!دولةصاحبويحتاج،العصبية

الىالحاهيأعددتنقصنفقاتهموكثرة،ع!لهمويزيحخللهـميسد

ويتجاس!الدولةقوةفشمقطالحاهيةتضعفوبذلك،الاعدادأقل

القبانلىمنيديهاتحتمنأرالدولهنيحاورهامنعليها

.)26(خلقهعلىكتب4الدىبالمفناءاسْهوباذن،والعصائب

النطاقتضايق،قوتهاونقصتالدولةعصبيةضعفتماواذا

كل!عل!هايتجاسرعندئذ،عنهوتدافع،بهنحتف!أننستطيعالذى

.212عى،سابقمرجع،الخض!زبنب)25(

،،16حي،المقدمةاخملدونابين)26(
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الد؟لةقو!تناقصأننجدولذلك،المجاورةالدولمنيتجاسر

نطاقها.وتضايقحدودهاتراجعالىيؤدىحصايتهاوضنعف

،والانتقاصالهرمفىأخذتاذا)،افستقرةالدولةشانوهذا

كالآتى:تكونالدولىهذهونشاةجىيدةدولانقاخدالاعا!قامت

ظليايتقلصعندما،بالقاصيةالدولةفىالأعمالولاةلستبد

فىومايستقر،لقوههيستجدهادولةهنهاواحدلكلفيكون،عنهم

لحالنإهذامثلوفى،وحواليهأبناؤهعنهيرثهبنصابهالنهاية

الدولة.الهرميدركوانما،حربالمستقرةالدولةوبينبينهملايكون

ممنخمارجالذولةعلىيخرجبان"فهو:الثانىالنوعما6و

و"،عليهاالناسيحملبدعوةاما،والقبائلالأمممنيجاورها

وعصبية.ضموكةصاحبيكون

لىالد؟منسلسلةالاماهوخلدونابنرأىفىاجمالاوالتاريخ

مراحل!هافىالدولهذهونتشاب،هتتابعةحلقاتفىمنهاكلتسير

فىاللَه!نة"الأخرىنفاض1نعنىالواطدغجموموأعمارها*المختلفة

شيىءوكل،خلقهعلىالفناءمناللهقدرماياتىأنالىالدول

."وجههالاهافك

توينطىأرنولدعثتاريخ41العامالمخطعاعلىنظرةوبالقاء-

و؟"المدنيه"هوهوْلفهعليهيرتكزالذىالرئيسىالمفهومأنسنجد

فكاةوكذلك،خلد.ونابنعند،الدولة"لمفهوممقادلالمجتمع

لاتزالأومرتانهااما"هىتوينبىعنداليومحتىتالقائمةاكنيا

الذىخلدونابنعندالمعنىنفسهووهذاهتشابهةبمراهـلتمر

وتقوم،وأعمارهاالمختلفةهراحلهافىثشابهالدولدأنيقول

.الأخرىأنقاضعلىالواحدة

خلدونادنلآرأءاهدا!اهناكن1ؤلاحفذلكألى-بالاضافة

المراصفىتوينبىأرنولدراء2و،وتطورهاالدولةأطوارهسالةفى

مرحلةتوينبىد!مفحيث.المدنياتأوالهجت!مماتبهاتصرالتى

،المدفيأثتاريخفىاخ!الذهبىانهاعلى"المجتمعاتنمو"
نصقعنبنتجالذىانهياردورفيالمدينةتدخلاذتدوملاوالتى
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الأقلبةتحولهوالهامةالتحللهذامؤشراتواحد،المدنيةهذه

الصراعأوالاضطراباتمرحثةفتبدأ،!سميطرةأقليةألىالمبدعة

فىالتحللويتجسد،المدنيةجسمعلىيؤثرالذىالداخلى

والهمجية.والابتذالالروحىالاضمحلال

حيث،الدولةطوار1تطورهراحلخلدونابنيفسروهكذا

وحيذالمجدوأكتساببالبغيةالطفرطورهوالأولالطورأننجد

كلتبد؟الثانىالطورياتى!م،وعشيرتهالملكبينمشتر3أالحكميكون

شإالدولةتحولهرحلةى9بالملكوالانفرادالاستبدادهرحلةفيه

.الاستبدادلهذانتيجةرالانهيارالتحلل

مسيطرةأقلياتالىالمبدعةللاقلياتالتحولهـذاحدوثبعد

فياعذلكويتلو،الأقليةهذههنوألولاءثقتهاسحبالأغلببةتبدأ

وه!!الانهيارهذاعنناجمةعلاهاتوتنشاألاجتماعإةللوحدة

ثلاثألىالمجتمعفينقسم،المب!معاتهذهداخلىحدوثْانشقاق

ويمضدتخارجيةبروليتاريا-داخليةبروليتاريا-مسيطرةأقلية

هرح!ةالىالدولةتصلحتى،ونهضاتكسراتبفعلقدماالتحلل

فتدخلالنوأئيةالكسرةبمثابةيعتبروال!ى،النهائىتفككها

المدئية،هذهحد!دعلىالبرابرةومعهاالخارجيةالدروليتاريا

المدنية.لتلكالخارجىالخطربذلكوتكون

للهرمنتيجةخلدونادنعندللدولةأيهلحاثير"ماهووهذا

والدءةوالترفالاستبدادمرحلةفى4!ادخونجعديصدنجب!،الذى

الأتةءلهاالمجاورةوالقبائلالأممتشكلحإثوالدتذيروالاسراف

عليها.الاستيلاءيحاولونالذينالخارجيين

مر،خلدونابن!راءوامتداداتشابثاهناك!نن!رظوهكذا!

منيماكلاعتبرأذ،وغايتهالتاريخفهمفىتوينبىرنولد9فكر

إيضانجدكماالتاريخيةل!إراسةالمعقولالمجالبمثابرةالحضا-ة

وعواهلانهيارهاوأسبابالمجتمعاتتطورأسبابفهمفىتشابها

؟دةِمنلايزالللتاريخخلدونابنتعريفأنولا!ئهك،ان!ونهاْ

المؤرخنكبارمنندراليهأشارتعريفوهو،العلمهذافىقيلخاا

ه،توينبىأرنولد!ببنهممنالغربفى
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الثانىالفصل

ا!لهيةالعنايةنظويةمننموذجان

يخالترمسارلتفسير

الغوبيةالظسفةف!

:(534-453)هـغسِطين1!!ييييد؟إقا!سا:أولا

ثر.-1التىالفهريةالموَثراتأحدألىالسابقاللصلفىأشدرنا

دلفد!نمودبباغبارهخلدونابنفكروهو"توينبىأرنولد"ملى

أخ!هامامصدراالفمدلهذافىبالدراسةوسنتناول،الاسلاهى

الف!هبوأعنى،،ينبىِاثر!هـت11المصادرمن

الحضارةداخلفىمختلفيننموذجينخلالىمنوذاكالمسيع

حمقديساحممثلاالصوفىاْفىنجدهالأول:المس!حدة

إدأوزفا!-فىْنى-ا،بمبم-ْ!ثب

التاريخبهاكتبالتىللطريقةهوجزبعر!!أولاوسنبدأ،اشبنجلر

المسبحى.العصرفى

ئر!ئؤ11اللؤلى

(I،!المسبحى:ال!مرفياللاويخكتاب

القرنيقفىهامهمحوللث!طةر-!العر!مد
حديدلنكييفالنار-فكرةخضعتحينالميلادىوالخاسىالرابع
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،العصووتلكفىالثقافةعلىألجديدالمسيحىالفكرلفلبةنثيجة

هما:ايتاريخكتابهفىمسيحيتينرئيسيتينكرتينةوتبنيها

الفكرةء-لم-لثا/ة3،الانسانيةبإلطب!يعةأابدلتمالهءليبو!هبجورفكرقيمْالأوالتى

!-الداءلخِى

الىأدىالبشرىالفكرفىعميقاتحولإالمسيحيةوأحدثت

الرومائى9العصرفصشإدتضا!التياقىلجميغ!ثماتغير

صْهاحدثِالصددهداحفيياجييركد!إلمؤرخيينحبهرت!أحِد3ويِذ

ءَور.َالمسيحيةانتشاربعدالرومانعذ!الفعَلردبعضمظاهر

الجديد،الدينفهميستطيعالذىبالرجلالامبراطوردكنلم"

العسكرية،الخدهةعنالامتناعالىبمعتنقيه!ةضى56رفلما

نماطورالاهبراةكريمورفض،الاجتماعيةاةالحبممنوالاذسهحاب

."البشريةعداء9همالذصارى"بانيعلنأنفىيتردد

اثدئفيَالحذَألىالانتم!مارفىأخذالجديدالدينهذاأنالا

حص!حاصأنهوأعلن،فيهيدخلأنالاالاهبراطورمعهبصتطع

حدودفىالوثنيةعلىأثرهذاالكنيسةلظهوركانوقد،الكنيسة

كقبذلكوفقد،للاهوتخاضعا)بتاربخغدأاذ،الرابعالقرن

.بها)9(يرصف!انيخةع!اصص!نَفة

لمالمسيحيةتاثيردحتالتاريخيةالكتاباتفىأفكاووشاعت

اليونانئالتاريخأنفيلا!ط،الرومانأواليونانعندهوجودةتكن

ذاكالمسيحىبالمعنىليسكن4و،لملعالممعاماكنانالرومانىو!9

-دورالذىالمركزهماروماأونانفالي!،بهخاصمركزمنلانبثاقه

فهوالعامالمسيحىالتاريخاما،عذ"ولاتضرجالأحداثحولههن

.النوعهذامنمركزوجودفكرةينبت

حيثالتاريخفىالمبادىءتلكوضعمنأولايأوغسطينويعد

يبدأللكونتاريضىتصورالىمعتنقيهاترشد-المسيحيةأنيرى
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ويعتبِ،القياهةيوم!بالدينونأوينتهىالتوراةفىجاءكمايالخل!

الانسان!ةللمضارةعامتاريخلوضعمحأولةأول،االدْهدينة)كتابه

الموجرليةالتواريخجميعالىشماهلةنظرةينظرأناستطاعحيث

لها.!سبراويقدم

أوغسطين"لاوضعهاالتىالمبادىءتاكالغربمؤرخوينسولم

البشرةتارلخهونظرهموجهةهنالصريحبمعناهالتاريخفاصبح

مع،توينبىأرنولد"يلتقىوهنا،6مهْ)9(تاريخوليس،ككل

عندالتاريخيةالدراسلألمبدأامتدادالحناكن9ويلاحظاأوغسعاين

مجالاتبان:قائلاذلكالىأشارالذى،توينبى!فكرفىأوغسطين

علىبناءحدودهاأ!سستوالتى-للفهمالقابلةالتاريخيةالدراسة

هىالحالىوقتتافىوطتناالىبالنطرعوالرجر،التجريبىالعمل

القومدةالدولهنوالمكآنالزمانفىاثساعاالأعظم،المجتمعات"

فحصؤاخلألمنذلكويدضح،السيادةذاتى9المدينيأالدولوتلك

حإثفقطمنهجزءا(بريطانيا)تعتبرالذى،الانجليزىللتاريخ

عنامكهرفيهتشاركمنهجزءابريحلانياتعدالذىالمجتمعأنلاحظنا

%لحلمنالابريطانياتاريخفهملايمكنفانهولذلك،أخرىتاريخية

القابلالتاربخيةالدراسةمجالأنهذاويعنى،هنهالأوسعالكل

البشرىالجنسمنهجموعاتيتضمنالذى"المج!مع)هولألفهم

الخ...أسبانيا.فرنسافىولكنبريطانيافىفقطممثلةليست

الىتىالتاريخيةالكتاباتهنأخرىفكرةالىذلكبعدسكل

ألمممميصاثالعضمرلب!شاألتأريخيربمميسيطررمجل!ألىثشاجاطندتلقطهألتى!شمجتتردنا

،ل!لاصداثالقدرتوجيهفكرةوهىالمسدحى،العصرمى

وعلى،للاحداثهحوراوجعلها،المسيحلحداةأساساأهتم

فت-كلننمبزفنرات:الىالتاربخالمؤرخونقسمذلك

التالبفلج!(العبادقا!مبهدمبدثرجمة،التارفيعلم:هرننو)1(

r.-ص،379i،واتر TV.
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حادثةلاحقةوأخرىسابغةفترةبينويالصل،الخاصةبمميزاتها

والمستقبلالماضىأحداثفكلوهكذا،جديدعصربداية-تعتإر

المسيح.بميلادخمرخ

ا!ضالوسطيفيالتارهخب)

فىالعقولماداهتللتاريخخاصتصورالوسيطلملعصركان

التاريخويؤرخ،تاريخيةواقعةذكرىعلىتعيشكانتالوقت1اتلك

الدةبقةالنقطةهذهمعند"المسيحمولمدحادثة!وهى،منهاابتداء

!!فالماحمورالميبيتقب!

حياتهحدودوراءفيماالانسانغايةالمسيحيةحددثولقد

ع!هيعزبلااللهن6الوقتذاتفىوأكدت،الأرضعلىالحالية

،شىءبكلمحيطعلمهوين،الأرضفىولاالسماءفىذرةمثقال

وأالآفرادبعضحياةأنعلىتؤكدأنأيضاعليهاكانهناومن

الدنيوية،الحياةعلىتسموالتىالغايةهذهوفقمنظمةالمجتمعات

هذهنحوالاتجاهبمعنى"نظاملكلالأولالشر!طبمثابةهذاويت

الأشيأءمعيتناسبللوجودنمطاهنأ&أنذلكويعنى،الغاية

لأنهذلك،اليهاللهيصيرأنيمكنشىءهناكليسولكن،العارضة

.)3(الكاملالوحودهوفالثهاللهيكونهلاشىءثمةليس

؟ما،اللهصفاتمنليسالديمومةأوالتغيرفانوبالتالى

هىمتناهيةمشاركاتتمثلالعكسعلىفهىالمخلوقةالأشياء

وهذا،تتغيرفهىوبالتالى،وجودهاتحققكىدائماتعملالوجود

"نهعلىالكونالىنظرقد،أوغسطينالقديسلاأنفىالسببهو

الشاهل.الأبدىيحاكىالحاضرتجليهفى

;T)عرض،الوسيطالعمردالفلسفةروح،جلونالين

شمى،عينجامة،،دابكلبة-الثانىاجزء،امامالفتاحمد؟عام

.058-578عىس

.581ع!،الابقالمرجع)3!
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بمفهـأبأعتبارهمالبشرالىالمسيحيونالمفكروننظرففدلىهكذا

الناسفانذلكمنوأكثر.لاتزولغايةأجلمن"زولمونثمْيحيون

كاطة،اجتماعيةبحي!اةوعدأنهاعلىالمسيحدحاليمفهمواقدنفسهم9

يكونلآنمدعوبأنهداخلهفىيؤصتص!ديرىشمخهلىكلفانثموهن

.يرىالبثالمجتصعمناتساعاأكثرمجتمعفىعضيو!

!أوغسطين،ومعهمالمسيحيونالمفكرونوصلفقدالسببولهذا

إنماالعالمنهايةحتىدم2منذله3البشرىالجنسن6تصورالى

فى،تاليةعصورفىويمرم،المتتابعةالحالاتمنبسلسلةيمر

يبلغحتىالطبيعةوهابحديد"بالطبتاصةمعارفيكونالآثناءهذه

.)4(انتصارهعصريكونسوفالذىالعصرأوكماله

-
:لمسارهوتضميرهل!ثاريخاْوغسطينمفهوم(ج)

القر؟نفكرعليهنطلقالذىالفكرط!يعةفىأوغسطينويعد

هنالعديدلف9و،المسيحىاللاهوتلعلممؤسسىفهو،الوسطى

وجو!اللهأنعلىفيهايبرهنأنحاولالتى،اللملأهوتيةالمؤلفات

لد،هتجانساليسوالعالما!خيرةبارادتهالعالمتلق،أسمى

فيها،الخالقاللهفعلالىيرشدنانحوعلىالكائناتفيهقوضع

وقدالعالمفىخاصةمكانةللانسانأنالاابداعهافىصنعهوجميل

الحياةفىهان!ةلحياةالناسبعخسيختارأن،الأزلهنذالالهشاء

القدهـفكرةهيوتلك.السرهدىا!حذابفىالآتروالبعضالآخرة

القد"قعندتبلورتتوالتى4المسيحيةتاريخفىالمشهورةالالهى

وضوحا.أكثربشكلغسطينأو

لْفسيرفى،لْوينبىأرنولد"هعأوغسطينالقديسيلتقىوهنا

وقائعَأننجداذ3لتلأريخمنمغايهمنقماكلتصوروفى،التاريخ

المشيئَةكا،لهيةانبلى،الاَلهىلملتدبيرتخضعهنهماكلعندالتاريخ

الهىاالتدخلبدون"أوغسطينلاعندفالتاريخشكل!هاالتىهى

ألئانةمؤسة،الناريحْللسفةفى،صبصمحموثأحمد!!

.116ص،الاسكندربة،الجاممية
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فىثجمفتالتى.العصور!!دنونالأبدايةمهمعقومضيطردبةنهامثرأمقبوين

بيالغايةيحددالذِيتويئبيتصيييريشابهالتصورومذا

الاتى/النحوعلىالتاريخ

خلاقمنالمالملتار-خلقهمناللهغايةأن:توينبىيذكر

!أاذ،الاَلهيةالخطةعنماتصورلمدينايتض!عأنهىالبشرأفعال

ليخطإخ-فىلآلهية،انجإز-الاهولماو!صمنخلهالتاريخ
نأذلكويعنى،الارادةالخطةهذهحدودمىللفرديتاحوالتى

غايته.اللهوالىمنبعهاللهمنحركتهف!اللهابداعالتاريخ

مىالحضاراتأو؟"3إلمدنيات-تالمحئاذينظر!هـتااحلىو
فقط،هصائبرهاجدهـث،دَد
هىمشاركتهادرجةأساسعلىاليهاالنظرينبغىهدنياتفهناك

تقدهية،واحدةعمليةعنيكشفالأديانتاريخلأن،الدينتاسيس

.والتكرارالكثرةفيهتتأ!لالذىالمدنياتتاريخمنالعكسعلى

.--الأساسىالملم!-ض!منييعندالكبرالدياناتتتخذوبألمتالى

بشرلهدط!أفوا!حياالدلحدوألتّوحدجقلتغرا!ييمريخراص!كحا

للتاريخ.

دولةفىالبشرىالجنستوحيدمص!زةأنإلىتوينبىوينتهى

جديدادينظهورتتطلبانماجديدامجتمعاقاهةأو،واحدةعالمية

أساسعلىتقومعالمية4كنيمصظهورأدقنحووعلى،ومخلص

بالمسيحية.الصلبالايمان

ظهورعلىالسابقةالفلسفاتكلأنأيضاأوغسطينرأىوهكذا

العقلجعلتقدجميعالأنهاأساسىواحدلمخطاعرضةكانتالمسيح

أشدمنالعقلأنيجهلالانسانكانولكنالانسانىةقوةسمى9

الوحىجاءأنالي،والغموضالتساؤلحولهايدوشالتىالأشياء
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يمكنناأوالمسيحيةخلالمنالحيققةهذهعنللانسانفكشفالألمهـى

.)5(المسيحىاتوحىخلالمنالقول

-ممكل!ا
هفهومهخلالمنأوغسطينفكرعنىالمسيحيةاْثرتتبعو-ْ

وجو!الىأدىقدالمسيحيةظهوران"!وغسطين!رأىلملدوللاحيث

كانتبينماوالعمليةالانسانيةالاهتماماتشتىتحتوىقويةسلطة

وتغيرت،الواقعفىمكانةلمهاوليسمتعاليةمثلا"أفلاطون)حكومة

فىالاعتقادالى،الافلاطونيةالمشاركةمقولةالمسيحيةالديانةفى

التصوراتجميعتتغيرأنالضرور!منأصبحوهكذا،التجسد

بدورها.القديمة3!سفية

الهاصةالاَثارهنالقانونيةالدولةفىأفلاطوننظريةكانتفلقد

تاريبتباحوالترتبطولكنهالم،الانسانيةالحضارةتراثفر

انطولوجية،هكانةلهاتكنولمم.سعينحضارىبأساسيوخامحمة

الحضارةعالممعنبعيداأخرعالمالىيتطلع،أوغسطين"وكان

ايثمباعلاتستطيعالتىالمثاليةالدولةالدولمةحيثهذهاليونانية

الحق.هعرفةفىرغباتنا

السمواتفىماكليعرفالذىالانسانتعس"أوغسطينيقول

مدهيعوف-لاكانوانيعرفكمنوسعيد،أنتيعرفكولاوالأرض

5الأشياء)6(

الطويل"الطريقدايختارأفلاطوننظريةفىالانمصانلأنوذلك

الهندسة،الىالحسابمنيمدالذىالطريقذلك،الخ!رفكرةلبلوغ

ققالًلا:الطنهذاأوغمسطينرفض!!وقد-الفلكالىالهندسةومن

iالحفارةفل-فة،كأ-!كأ!رنت)5( عاساصانترجمة،لأنسالْية

.3،-2؟مى6191عامببروت،الأندل!!ار"،جميوسفمحمدمراجمة

الأ-هراجعة،اوغسطينوسالقديساعترافاتةأوع!تالفدبى)6(

،الفاهرةالئرقىالفرنيكانىالاكلركىالمعهد-الفرنبكالىبر-ملوي!

.76عى-اثالثالفمل-الخامىالكاب،6691
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ينبغىإلذىالغيراق"الطرقأفضلهو.المسيحبهوص9مابان

نأمليهاأقتزعممنهاأعلىشيئاليسلت!ركهاليهالنفستمسىان

،الصدرلهينشرحشيىءولكنه،المنطقىالمكمطرشعنانيهتطير

اللهأخر7شيئاالمحبةتكونأنيمكنوهل.المحبةعلىاعتمادأ

المذاهبصحاوراتأن،أوغسطين"اعتقدفقدذلكعلىوبناء

إلىال!ونانى،اللوحس"منالتحول.كاوهكذاالحقةاالصبنلسعمهالدولة

يع!رأىالمسيصالوحىقبليصسطعلمأحداوألىاسه!مد

الأعلىالمثلمعالكنيسةآلاءمذهبيتمارضثمومنالحقيتة

أعترافخنوبالرغم.اليونانية8الحضارصورتهكماوله

متحدثنه1الافيلسوفابوصفهأصابقدأفلاطونباق"عص!طين

يهتدىلمنوبالتالى،فاسدالانسانىوالمقل،الوحىلاالعقل

.،المسيحىاللوجس

(وغسطينأعندالحقةالدولة،د)

ما.لموضوعمشتركةمحبةبينهمتؤلفالناسهنجماعةهى

--د!-مما--ةاثمحيتمانوفى

باللى.فيهيستهينالذىالحدالىثات-ا

.بالمذاتفيهيايشهينالذىابحدألىاللةحبَ-؟

:للِمحتيعايت-فهنإ&بالنسبةالحالوكألك

والمطية-،البثييطإنمدلنةأهـ"الأهـضيةخطد!ةهي!يب!ن

فظيمةوهنا&،حربالخليقةبدءومنذ-!اللهالسمآو

العكسعلىالأخرىوتعمل،المدالةسبيلفىاحداهصاتجاهدبينَقم!

نهابةحتىوستظلعستمرةالحربهذهحمولاتزالوغيرهالظلملمنشر

العال!.

المسيعظهوربينهمايفصلىق!ممينالىالمدبنتبنتار-وينقسم

التمايزفىبدأتاثم،مختلطتينكانتاابراهيمالى،قابيلومنذ

يام9فىذروتهابلفتأنالىالانسانيةهعظمالأرضيةالمدينةوتش!ل
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بدأالسما!يةالمدينةعنانفصالهاومع،الرومانيةالامبراطورية

وتكون،السياس!تمامزهاأنهىالذىالمسيحالسيدلظهورالتمهيد

")7(الانسانيةالحماعةهنأعهماؤهالهاممنويةوحدةهنهماكل

كتابةالىأوغسطيندفعالذىالرئيسىالسببكانحمعد-

،041عأمفىالروماثمهالامبراطورلهسعوطهو"اللهمدكله"

تل!رومالاراقتربتقدلابدالعالمنهايةأنحينذاكالناسوأعتقد

أيد!فىسقطتقدالسلامرسالةحاملة،الحظيمةالعةصمة

هولاءوحهفىعامالفهنيقربماصامدةظلتأنبعدالمتبرإ!تبر!ن
بروها.حلمماالمسنولةهىالمسيحيةأنالوثنيونوظن،15

التىالأكاذيبتلهعلىيردواأنالمسيحيينالآباءعلىوكان

أوغص!طينكتبلذلك،يبررهاتالكثيرينعندووجدتانتشرت

واستفرI،!8جزءوعشرينافنينفىيقعوالذى،اللههدينة"كتابه

الأولقسمينالىالكتابوينقسمعاماعشرثلاثةحوالىتاليفه

الوثنية،7راءعلىالردوفيه،الأولىالعشرةالأجزاءويتضمن

وفيه،المسيحيلأالديانةعليهاتنطوىالتىالقينميعالجالثانىوالقسم

منهما.كلوهدفالمدينتينأصلعنيتحدث

اله"مدينة"كتابهوغسطين1الفأجلهيننالذىالسببوهذا"

كان،-َلدراست-أجضاترينبىدهررنجفسه
سيكوننفسهالمصيرباننذيرا"الهلينيه5القديمةالمدنيةسقوط

ستلاقيهالذىالمصيرحولالتساؤلهذا،(الغربية)الحديثةللمدنية

ال!ضئاراتثموأسبابلدراسةتوينبىلنعقدالغربيةالمدنهة

تحانطدراسةالىالحالبطبيعةذلل!وأدى،انحلالههاثموتدهوَرها

صيصاعدالمدنياتتارمئأنلابدأنهكوينبىاعتقداذ.-وتطورها

وسبلالفربيةالمدنيةمصيرحوليالسؤالاجابةعن.الكشففى

رؤىيسترجعجعلتهقدالآولىالعالميةالحربأنوخاصة،خلاصها

وصدالذىلبتوكيديسمعاصرانهداخلهفىوشعر،البعيدالماضى

!-.الهلينىبالعالمحلتالتىالكارثة

.166-لملاامى،صابقمرجع،بممحموداحمد!م
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النهاية،فىأوغسطيناستنتاجنفصالىتوينبىتوصلوقد

بىالشدالايمانهوالنهايةفنىالصحيحالوصدالطري!أنوهو

حيث،اللهمدينة"كئابهفىأوغسطينذلكأوضحوقد،ب!المسيحية

الوثنيين،علىالردفىالمسيحيةعايهاتنطوىالتىال!يمناقش

السماويةالمدنيةاقامةهوالنهايةفىمدنيةكلهدفعئوتحدث

مرالاللناسخَلأصفلا،تماهاسميحياالمجتمعفيهايكونالتى

المسيحى.المجتمعخدل

المدنيةلا!اذلاسبيلبانييعتقدالذىتوينبىرأىنفسلىهو

الصلبالايمانعلىيقومجديدمجتمعتاسيسخلألمنالاالغربية

.-بالمسيحية

انئههديثةعن،أوغسطين"هفهومهناقشةأخرىمرةنتابع

9!الافصامدىرائه3خلالهنلنستبينالقالميةالدينةهنابوصفها

العالمية.الدولةفىت!وينبىأرنولد4أراربينبينه

الفلأسفةيخلإليمبن،اللههدمنبما"أوغسطع!ويفيئتاثرفلقد

عى؟تحدثواواتزواتمورلااتذهق،الكل!يون!هثلالسبقين

احمبر"ت5مسالمستدمقةالا-أفكار3!و-شرهبم

بوسس-،تحدمقاذ،-للاثر-!وغصطين.-إحموبميمنثء
عبادهمنعد؟حمطلحينالذىالسمواتهلكوت"الرسو-عن

الثه،امدينة"نفسهاالمدينةهذهمواطنوجعل،الأرضبىهذهعلى

.)8(المدينةفىالصالحينهؤلاءمعشركاء

الد+-ييةوصفهفىالمفهومهذامنأوغسطينوانطلق

+-ؤ!لهئةثيسر-ىتتتتت!!يصت!3يغتمنقالتص

تأفىالأرضوهدينةاللههدينةبينالفرقأوغسطينويحدد

عل!هاصرةهىاللههدمنهلأن"التقوىأو5--الصلاحفىيكمن

دراسةمعوال!بريةالدينبينالرومانيةالامبراطورية،عببداحى)8(

.3(1-.؟اصس،؟791،بمحرالمصارفدار،الهمدينةق
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فلسكلةفىالزاريةحجربمثابةالصلاحمفهومويعتبر"الصالمحين)،

رعنا-)ترحمةهىتقوىأوصلاحوكلمة.الوسطىالعصور

للمماعةالأعمالخير"أفلاطونبهايعنىكانوالتى(اليونانيةالكلمة

يدعلىمسيديةبصبفةألفكرةهذهاصطبغتوقد،8كلهاالبشرية

علئيقتصرلاأوغسطينعند!التقوىأوفالصلاح"وغسطين1

"ابينالعلاقةيحدد،نظامالايصبحوانماالبشرْبينالعلاقات

والبشر.

يسودالذىالفسادأو،للاصلاح!مدينةالأرضهدينةوتثثل

منتحدعناصر4فهناذلكومع،قحسبروماوليسكلهالعالم

ميةالأرتالدولةبينصلةهناكأنيبدوهناوهن،الرذائلانتشار

بينأوغسطينويميز،فقطالصالحينبفضلولكن،اللةومدينة

هقلاءاتصالىهوفالمطلق،نسبى"وصلاح،هطلقصلاح"

،أكماولالذىلملصلاحذلكهوالنسبىوالصلاح،بالئهالصالحين

وشرورهم.طبائعهمبمختلفاليشرطبيعةهعنفسهيكيف

النسبى"الصلاح"أوغسطيننظروجهةهنالدولةوتشكل

.الأرضومدينة،،اللهمدينه5بينوسطحلقةبمثابةاذنفهى

فالصثما*فه!-سلاممنتتتربكىبالسلامتتصفأنءيىالتى

9وذطينويعدد،الأمورطبيعةتكةحلوبهمابالنظامهقغرندفما

سلامثم،والروح،الجسدسلامفهناك،النظامهذا!اشكالهراحل

يصالذىالمخلوقسلاموأخيرا،اندماجهاعندوالروحالجسد

شسيطزالذىالدولةسلاميضا9وهناك.بالتهالايمانطريقعن

فىالكائنذلههوالحقي!يالسلامأنغير.!العاهةالقوانينعليه

.)9(اللهعدينة

6نأعتقدالذىتوينبىأرنولدرأىمعالرأىهذاويتشانجة

الدنيةضهذهتتضذأنهو"الغربْمدنبة"لانقاذالوحبدططربق

.9"ا-7؟اص،الابقالمرجع)9(

52

http://www.al-maktabeh.com



!فالمدنياتكاتتضمالتىالعالميةالدولةصورةالمإهولالمصتقيل

.تؤاجهها).؟(التىالصقوباتعلىستتغلببهذا"لأنهاواحدةمدنية

وهىالغربية،لمدنيةعاتقعلىملقاةمهمةهنا&أنذلكويعنى

قأينبقىولا،عالميهدولةصورةكلاهة.فىالبشرىالمنستوحب

ينبىأنبلَلابد،الفربيةالمدنيةسيطرةأولتهر-تتيجةذلكيكون

مديتةفىكل،المديختفيهنتدمجالذىالصرحعليهيشيدهيكلا

المديناتفىحسنهوهاكلالغربيةالمدنيةتستوعببعيث.واحدة

جميعتواثبداخلهاينصهرالتىالعالممدينهوتصبحالأخرى
العألميةالدولةص!حكوهةوثشتند+،واحد؟بولكةفىا!ضنارات+

السلامأبعالميةالدولةْهذهوتقسسالعالمىالتعاونعلىالمستتبلنى

-َ،-"الهالمى

!صص

الكنيسةمن،أوغسطين5،القديسهوقفذلهبعدياتى

كتابهأوغس!قفيه9صالذىالو!تفى،اللههدينة"فنوموثعها

bمدينة" I،عنهسارأمختلفاتتخذ،بيزنطة"فىلكتيسةكانت

نفسهـامنجعلتقدبيزنطةكنيسةانحيثرومافىالفربكنيسة

منالكثيرويعتقد،مستقلةررماكفيسةظلتبينما،دولةكنيسة"

روصكليسةبهاالم!صوذأنأوغسطينهند،.اللى&بنة"الدارسبن

بالدولة2مرتبطةالكنيسةكونمنوبالرغمالصلاحعلىتقومالتى

بالصلاحتدينلأنها،اللىبمدينة"الصلةوثيقةانهاالاونجطمهاِ

وأشرنا.سيق-كماالنسبىلصلاح2تمكلأنهاحانبالمطلقهـالى

صص!!شكنيسةغسط!نأالقديسفضلولقد.
هذدوعتتىبطرسنتي:ا!الىوْ،سولدءمطرس

اصطلاهالذىنوحسيدنالللهممافلةوهىص!م،آلصثخ!

)01(Articles ، The Unification of the World and change

!!al pe3 sepertivei? History, Vol. ،18 No. 117 -,118 Feb80لملاin hist

New York!لمح،*،"June ,4891. the « Revolution we are-

33,-32.TinesMagazine, July,25,5491 PP
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اللهبينالوحيدالوسيطفهى،الطوفانمنالصالملخلاحىاثه

5)91(والعالم

صا!مبِدين!هالدولة!ل!نلات!رنيف!دوه!ا
":الصاقينسنعادة،ة"-ا--الكنسه-تلك

بخملصبملدو!اشرامناذنفثبد،ا!خرةوالح!ا؟لدنما

..!"!!ط

3خر-"بعحمرالىايتطلعن1الاهذابعدأوغسطينولايريد

إسعكونقبندئذ-،ثمامامسهحياالمبتمع!يهيصبحالذىالنورعصر

هعها،!ناصهلىبعدالأرضمدينةمجلىألمنتصر6هىالسماويةالمدينة

خلاصروالناسباللهوعدالد!السلاموسيسودهابناؤهأوسبعاد

المسيص.بالمجتمعالالنا

محلىتيملإلمىالبشريةابمماعهتلهبمثابهالكئيصةومعد

.)+91الظيةلهذهاللهأسسهاوقدال!ساويةالمدينةنجماء

التئ،الدينيةالدولةعنأوضسطين3راءمماثل!تكتملوهنا

الن!ثطالاد!لة9ر!!ته!ي-خىر9!هعالجلسمةع!تسي!ر
---َ!،---------..المسب!لية

"دوبهاقامةكليكمنالنربهبفأنالىتوينبىأشارظتد

مشواببذلهلأنهأ،وأحدةمدنيةفىالمدنياتكافةتضمعالمية

المصتقبليةالعالميأالدولةهذهوتؤ!مبمب!،عليهاو-الصعوابات

بالعه8فرضلدالسلامهدان9يرىْتوينبىودكن،المالمىالسلام

ى!هوبوداالروحىالمدنيةعوهريكودةالا،وبافالىبالقوةفرض

الغالمىالسلامأوالعالميةالدولةفترةفانلذله،السلامهذامثلظل

ئدمبعالد!يأ.لاهذهلأن،!ططاهرياهزدهرتكونالمعئىبهذا

"َو+-.9ْ(1ص،سابقمرجكل،عدالحق)11(

(rا)همحا،الوسي!االردالطسلةكاديخ،كرميوسف،.

of
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الأهدافانتقالهوالوحيدوالمخرج.الروحيةالناساحتياجات

محلئملغالميةكنيسةتاسيمىهوأخربمعنى)ددال!صلكةوالقيم

اويصبح،"معاوالديونيةالدينيةالأمورعلىوتسيطرالمالميةالدولة

هذهوسشنشر.الجديدالعالمىالمعتمعأساسفوبالتألىالدين

الذكأالعالمأنمحاءبميعفىالمسيصالدلنالمستقبليةالمالميةالدولة

فيه.تتغلغلالمسيحيةعقيدةا!لاتزا

الدورةمحلستحل2لتىالعالميةال!ئيسة9نترينبىويرى-

الح!مهذا.الم!مبحيةالكنبسةراص،البابايرأسهاأنبببالعالمبة

علىاسيكونفانهذاتهاالسماءصغلكةهويكنلمانالمسعكبلفى

التطابقمدىطحظالنقطةهذهوعند،اللامملكةهنجزاءالأقل

وتوينبى.أوغسطينهنكلعنداللاهوتوعلم،التاريخملمبين

9*-1)اشبنجلواوزوالد!نيا، -1AAوفلسفقه

ا!االى!بمأتلحألاىوالمدئيةالحضارةفي

المبميحىالفكزصادر5أحدالف!هلهذافىالآقحتىثناولنا

عئتِ!ألضولىالمنهحقىممثلاتوينبىارنولدعلىأثرتالئىالرئيسية

فلسمةفىأخرلثموذجالآنوسنعرض.،أوغسطينال!ديس"

العقلا!!،همثلااوهوالمسيحيةالحضارةداخلالتاريخ

.6والحضارييختفسيرهفى"اشبنجلرالدامةْ

تدهور"الرئيسىعملهصدورألىاشبنجَلرشهرةوتسمند

فىفلسلتهفيهشرحالذى(2291-1891محلدينفى)"الغرب

iVولى،العالمية-الحربفىمباشرةالمانياهزيمةعقب،التاز!ش

.)3؟(بترحابالعملهذاثوبلوقد

النرجمة،موسكو،النقدمداو،الفلفةفاموس،فرولوف)13(

.893-792عى،،891،انجليزيةا
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الحضارةموضوعاتجميعاشبنجلريعالجالكتابهذاوفى

فىهطرو!!كليرمراجلخأصبئمئ!ويتمبغالإنس!و

هفد!هثطبنيثملىلمؤا-طنقي!دأ-بألئسلاولالحضاهـ.الفرربميماهصيز

شىءَالعرضيةالحوادثعناصرجَميعوراءيوجدوهل؟خل!في

تهل؟الضاربيةالاشكالعنمصمتقلاالتركيبعليهنطلق1ْنيمكننا

.؟8محددخصانصالمالمىالتاريخيعرض

ظاهرةالاماهوالفربتدهوران:ثائلااشبنجلرويستطرد

نعر!أنينبضلذ!،خطورتهاهدىندرد،والمجالالرمنهحدودة

مدى،ىوالى،المتطوربالتار-وعلاقتهاالحضارةهاهىأولا

والبوائين.والبولوالعثائدوابلغاتبال!مَمعوبالاشكالهذهترتبط

التاريخكلمقهومعنلتساولضرورةهناكأيضاشلل!جانبالى

العالم؟تاريخوماهو

عالمتالتىالأساسيهللمناهجباستعراضاشبنجلرويبدأ

لثسبةطصأصنيي!طنهحيند!كا1-حمييته!لب!موضوح3!-
وكص!لا!يكلبه!ى3فيآهماالموضوعهذالمعالجهَ

بوضوحيتجلىوالتتيجةالسبببينأ!طرأبملأأنعلىالاولىآلمذهب

شثمنىيينما،كاسبابوالسياسيةالاجتماعيةالحذائقكافةفى

وفىله.الأسبابهذ.نطئج،والدينية،والفنية،الفكريةالحقائق

غلىلملدليلأقامةيستطيعونلاأبذينالمثاليينهنالعكمىعلى

.يقولونما

فمةي!هم،2ممبادلاتهإمهنالنهجينمنكلامباعوينطلق

الضد!هذابحقيقزأنا!ثممنجل!لىيرئ،جالشطجيةبعضح!ضط

الحضأرىوالانصاقكمبي!-يلالخفللتمديقاف!

تدبورانالسحابغةالنظروجهةخلالمنإشبنجلرويعتقد

التىالمدنية!ماهى،المدنيةمشكلةمنأقلعلىيحتوىلاالغرب

؟الحضار؟لمطافنهايةتعتبر

لتع!والمدنية،"محضِارة".كلمةطفمججو-!-من-لجستنم

7بالممثوم!ضتلاالمصيروهى،ضرورىتتابععنالدورىبالمفهوم
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لايمكننهايةوتشكليصيرالذىالشىءنتائجتصبحالمعنىبهذاومى

ضروإة،مصضاهـات!!لى-!.عا!لاخميالنظ-

.I(،)باطنية

مر!إ.ةالىانتقلقدالكلاسيكىالعالمأنالىاشبنجلر---يىلش!ر

ا!الاتتقاهرحلةتجاوزفقدالغربىالعالمأما،الرابعالقرنفىلمدنية

والقرارأتالتاريخسنفذينومنذ،عشرالتاسع الفرنهىا!فبهلى

ن5--ْوأنأرأوثلاثقدلمنتتخذسمة المدمدس!الر!نثالميهمدبع

التاريخ.جمويحتوى

الركيزةتمثلانوالمقاطعةالمالميةالمدينةأناشبنجلررأىوفى

وكل!بألمدينة،العالمعناستيعضو!د،حضارةلكلالأساسية

مذهويقطع.واسعةلاقاليمالحياةأسبابفيهاتتج!معالتىالنقطة

لى-والتى،المتمدينةْغيرالرصالةالقبأئلىمنجديدنوعالمدينة

نحوالأساسيةالخطوةيشكلوهذاالريفبناء9علىخاصبطمكل

النهاية،

ي!لاالواقعمههىالعالم!ةالمدندةأنيعنىانه؟ذلكيعنىلماذا

الملن!ر؟يديئ!فبئاالتتالمد.هىإكأ-اهن
قضب"يصبح8للحيا!ىمحه!ما-لأغلىالقببرديى

المصثلةالتقاليدوجميعالمدنيةهذهبينالتعارضوينشامادية

،الحضارةخاتمةتمثللأنها(العائلات-الفن-الكنيسة)للحضارة

ا!المعامحددةغيرالبشرىالوجودهراحلمنحديدةلمرحلةوبداية

تجنبها.لايمكنحتميةولكنها

وتفشرفكرفى،15ْ!اء1امتدادملاحظةيمكننارهنا

مىَءْدْتوينصتاثربدالة.-رْتوينبىإرنوند
الصلمبةا!-لحربيدكيك!ا-!رَيخلتر+سثة
جم!

)14(,OswaldSpengler, The Decline of the West, Vol. I

,NewYork..دث Alfred Munlivi,,3291 P
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بوصفهالعالمتاريخعناشبنجلرصفاهيمفكانت.والثانيه،الأولى

53لهمرشدا8حدعلىحضارةلكلوسقوطاوأفولاوتطورانشوءا

التاريخىالمسارفىبحثاالرئيسىبحثهموضوعيجعللمولذلك

وهـبل،الفربيةالمدنيةلاهصيرعنبحثاماجعل!بقدرلملمدنيات

ص

أنصا،الغربيةالمدنيةأدوعلىوتوينبىاشبنجلرمنكل-ويتفق
.،أ!تكمولوجيادرثالمدنيةهذهمملكتفلقدالتحللبمرحلةتمر

عليوقدرتها،الدينىمضمونهابذلهوفقدت،الماديةنحووالاتجاه

خارجةمدينةأصبحترخTبمعئى،الروحيةالناساحتياجاتتلبية

المسيحية.على

المدشْيةهذهلمستقبلىبالنسبةالتنبؤيةتوينبىرؤىن9حض

المدنيةصن1اعتبرالذىاشبنجلررؤىعنجوهريااختلافايختلف

المحتمع.وأفولبدمقوطارتباطهابمعنىللحضارةالمحتومالمصيو

هنال!بان!عتقدالذىتومنبىنظررجهةهنتماماالعكسعلىوذلن!

مالميةدولة6صوراتخاذهاخلالمنالغربيةاثدنيةلانقاناصكانية

التماونعلىوترمكز.؟(المنظور)5المستقبلفىالعالمدولكافةتضم

توسى!ن9ينبغىالعالميةالدبىلةوهذه،الجديدوالمجتمع،العالمى

يرسموهكذاالغرييةالمدنيةينقذأنجمنكلقاالذىالصلبالايمانعلى

الغرلطةالمدنيةلمصقتيتلييمهغضرنفىجدامتفائلةصور-توينبى

اشبنجلر.منالعكسعلى

؟ا--5لنلحضارةمفهوماذنهوفماالمدنياتيخصفيباذلك
--!-

:الحضاوة(11

الأساس!ةالظاهر)الاماهىاشبنجلررأىفىالرضارةان

مكلهم!سلالم!سمم!كيالتى

كاثنا!منهكونالتا!يخان:سب!جلريقو"-.يع!ه-

المضموىإلكائنحضارةكلتشبهاذالخضاراتهىعضويةحية

,Articles,Op. Cit., .P.82 o1(
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يت!

وتز

التطو

بصذلك

لصوخاصة

المعرهدْهوتبتبر

اد.ثاريخوتويثبى

اشبنملرويتابع

ثَم7فجاةانبثاقها!كيفية

..ذل!

تولمد-اشبنجلرنظرفىنجالحضاوة

منتم-سسر،الأولىالروحيةالحالةعنوتنفصلكبيرة

حب-تنتهىأنألىالبيئةبهذهمرتبطةوتظلشحديدهايمكنما/

هبفهعلىالباطنبةامكاناتهاصميعحققتقدالروحهذهتكونعندها

تحققعندماوالحضار؟،(فنون-دينيةمذاهب-لغات-شعوب))

!ى---
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من

طثدبه

بابها/

حضار6ن

!ومثالان،ضا

لجمأتالتىصر

ثم،الظلامعصور

ومثتا،صلابلأ-اد

ف!رة)ناضجةابداعبة

ولكن(الهولأبى)فترة

ممارسهَالىخلالهاالانسان

يعدالشكلوذلك(ايؤيس!زمنص

.الاصمضارثعاثىحص!رةط

،القاهرة،بةالمصرالفضةعكنبة،اشبئصر،بدوىلرحمنابدأ()6-

]1 I99-89،ا.
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هرحلةولكل،الحضاراتمنحضارةلكلأقاشبنجلرويمتقد

ديمومة(انمطاط-نضوج-مراهتة)بهاتمرالتىالمراحلمرق

كونهاعنتخرجلالانها،ذاتهاالديمومةدائماهىولكنها،معمنهَ

صوفى.مغزىذاتواقعة

علىوتطبيقهالمشاكلةمبدأدراسةاساذلكبمداشبنجلرينتقل

بالامكانأناشبنجلرفيرى(الحضارات)أوالتاهـيخيةالظاهرات

وأسلوبهاالخاصطابعهاخلالمنحضارةكلروحعننالكشف

هظاهرهاهنحظهركلفىبوضوحر!زيتهيمكنوالذى،بهتتميزالذى

نشيرن6لابدولكن،(والسياسة،والعلم،اندين،الفن)،هثل

الباطنيةالضرورةوهذه،مظهرلكلباطنيةضرورةهنا&أنالى

ذلدعلىوبناءءالحضاراتلمميعبالنسبةواحدةهىالجوهرية

الواحدةالحضارةعنهاتكشفالتىالظوامركافةبانالقوليمكن

3!فىالحضاراتبقيةعنهاتكمثعفالتى!ظواهرتماماتناظر

منها:فكرتهلمتوضيحالأمثلةبمضاشبنملرويضرب،التفاصيل

)هرامات،الغربيةالاوربيةوالجوفيةالكلاسيكىالنحتص

.(الهنديةيةوالبون،القوطيةوالكاتدرائيات،الزابعةالأسرة

والمصربركليسعصر)فىالمتنازعةالدولعصورمذلك

النهضة.وحركةمتشاكللأالديونو!يةالحركةأنكما(الأموى

مضمونامعهيحملانماهذاالمشاكلةمبدأتطبيقأناشبنجلرويرى

تشغلا!تاريخيتينواقعتينهناتعنىان،معاصر"لمكلمةجديدا

-وحضارتها،واقعةلكلبالنسبةذلك،ذاتهماالنسبيينالمركررس

السياسة--الدين)شكال6و،العظيمةالابداعاتكافةأناستبانولقد

نفسهأوتكملتظهرأنها(والاقتصاديةالاجتماعيةالمياة-الفن-

الباطئوالتركيب،الحضاراتكلفىمعاصرةأوقاتفىوتنتهى

الاجتماعيةبالحياةالضاصةالأشكالىمنأوالابدانثاتهذههنلأى

الحضاراتفىالأشكالهنمماثليهاعلىوبدقةكليةينطبق

.719(الأخرى

لجزءا،نىلئبااحمد؟جمةتر،لفرباددهور،جلرنتالداانرر5ا

.Try-26؟ص،بروت،الحياةمكتةدارالأول
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الزاويةهذهمنلملتاريخنظرنامااذاانهاشبنجلوويمتقد

بالمثدكلوالتنبوء،للبحثنهالْىكحدالحاضرنتجاوزأنسيمكننا

.-بعدتكتمللمالفربىالتاريخمنلمراحلوالمغزى

:لحضارةائردوا،ب)

دوائربمسالةالخاصهالنقطةدراسةالىهذابعدننتقل

بنفسننممزالرضارا!ن9منبالرلمحمأنهاشبنجلرلرىاذالحضاره

حضارةلكلأنالا2لعضوىالحىالكالْنعندتوجدالتىالصفات

ولاسبيل،منالحضاراتغيرهاكيانعنتماماالمنعزلالمستقلكيانها

ملفلةوحدةتشكلحضارةكلماداهتياخرىحضارةأيةلاتصل

وأخرىحضارةبينالموضوعفىتشابهمنوهايلاحظكلذاتهاعلِى

.الجوهر)18(الىولايتعداهظاهرىتشابهالاهاهو

-1نوعأىلايستط!التىالخاصةطبيعتهاحضارةفلكل

نلدفىكماحضار+،ولكل،ذاتهبالشكليمتلكهاينالناسمن

التارمح،منخاصانوعاأيضاتمتلك،يستوعبون!هاالذينالأفراد

الحديثالغربى.الانساننزعةأننجدولذلكالنوعهذابطسطة

.ء-.الكلاسيكىالانصانعنتماماتختلف

وهى،الروحعنتعبيراالحضاراتكونالىهذاويرجع

فاناسلوبها9فىلمجوميرهأفىسواءأخرىالىحضارةمنتختلف

مقهتفلبتا،صضارتمينفىا،لمؤثرةالخارجيةالأسباباشتركتفا

الدضار6عليهتقبلالذىللن!وتمامامغايرنحوعلىالمناصر

نألاتستطىحضار8كلأنهوَذلكفىالرنيسىؤالسبب،الأخرى

ما!يصبح!لهذا،طبيعتهاالىباحالتهاالاالعناصرهذهتهضم

)91(.أخرىلحضارةبالنسبةحقيقىغير-مالحضارةبالنسبةحقيقى

892مى،لابقمرجع،فرولوت)18( - TAY.

.126عى،صابقمرجع،بدوىالرحمنعد)91(

63

http://www.al-maktabeh.com



لدولة:ا،-)

،الظنونفىالموضوعيةالروحتحققكيفيةاشبنجلريفسرنم

.ملىالحرمةدرجاتأعلىالىالروحتصلحيثوالدولةوإلأخلاق

وأطمالأرضعلىاللههىالدولةبانالقوليمكنناانهبل،الأرض

فىالشعوبفيهتتجلىالذى"العامالتاريخ!فىيكمنلهاتحقق

مسرحمنذلكبعدتزولثمالعملفىروحهاتحياك!تتايع

التاريخ.

يز3كماحضارياليسهناالحقيقىفالتاريخولذلك

والتاريخخ،الحروبتاريخهوالحقيقىالتاريخولكن،العقائديون

ءالمضىأوالحركةالىالمرءنظرمااذاوبالتالمى،الدبلوكاسى

الشعب!هوهناوألمحرك،التاريخ!عليهنطلقمافسيجد،المحرك

اننثتعب.صورةهىوالدولمة

هنخيطأوجنسفىالمحاربيناجتماعأناشبنجلرولجرى

الأولىالأساسوهو،الخأرجىالعدوانضدالدفاعبهدفالشعب

التىهىفالحروبالحربهوالدولةفىالأصلأنأى،للدولة

"الضألقةهىاشبنجلريذكركماوالحرب،الجماعةوحدةعلىتحافظ

فشةثدالحياةفىحقيقيامعنىيشكلماوكل،،عظيمماهولكل

ا-.والهزيمةالنصرعن

هىا!لأحداث،للبثييبصورةهىاشبنجلررأىفىوالدولة

التاريخيةالأحداثفجميعآلقكسوثيص3لمثمقولبتضَتتعالتى

علىوالشمو-.أولاالشعوبأوجدتالتىالواقعفىهىالكبرى

وحداتهىبللغويهْأوسياسيةوحدأتليستاشبنجلرتعبيرحد

.2(؟)روحية

تف.صالةفىالتارىهىالدرلةبانالقرلذلكعلى-يترتب

وفقيعيثىالذىالشعبوهذاتحركحالةفىالدولةهووالتاريخ

;Oswald- Spengler, Op. Cit., Vol.,2 .P0185 cr y
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!لىوينتهى،الحضاراتجميعاشبنجلريتاهلذلكضوء!فى

غير.عليهاراللامقة،السابقةالحضاراتبينصلةتوجدلاأنه

الآببالبعضبعضهاالحضاراتصلةفىخطيرة8ظاهرهثا&ان

.،الكاذبالتشكيل"ظاهرةاشبنجلرعليهايطل!

تنتمث!حينمافقطتحدثالظاهرةهذهن1اشبنجلرويرى

حضارةفيهتولدالذىالمكاننفسفىقويئانتشاراقديمةحضارة

ويؤترالجديدةالحضارةيعوقأنشانههنهذافانجديدة؟خرى

وهويتها.بذاتهاشعورهادونحائلاويقفبل،نموها

دكلبالنسبهاشبنجلررأىفىالحميقةتكونذلكعلىوبناء

ويؤ؟ى،الأكبرألعالموبينالحضأرةروحبينالرابطةهىحضارة

،تالاخ!لأةوبهذه،الروابطاخملأفالىالأدواحفىالاخ!لاف

فكرةفىالفكرةلهذهالميتافيزيقىالأساسويكمن،الحقالْقتختلف

.هيحل)02(وفسرهارصفهاكماالروح

القوةوأن،هطلقةوحدةكلهالكرنأناشبنجلريعتبراذ

صورةفىيتجلىالجوهروأن،باكملهالكونفىواحدةالخالمقة

فىبلىساكثةليستالوحدةهذهن1الاواحديضا9هوولكنهالتعدد

خلالىمنتظهرالتىالكليةالحركةهىفالروحولذلكدالًمةحركة

هى:أنواعثلاثة

تاتها،مععلاثتهماحألةدىَالروخى1،الذاتيةالحركة

المأدم،أىالواقعىالوجودشكلفىالروحوهىالموضوعيةوالروح

المطلقمالروحثم،حاضرةضرورةباعتبارهاالعالممفىوتبدو

لذاتهاوخالقةوبذاتهاذاتهافىموجودةوحدةبوصفهاالرحوهى

.باستمرار

.135مى،السابقالمرجع)02(
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الأهة.اسمعليهريطلق،التاريضالشيعبهومعينحضارةأسلوب

الداخ!!والدستورالدرلةتارىهو،دائماسيظلالعالموتارى

لائقوضعفىالأمةتكونأنعلىباستمراريعملالذىلمة

.والسمكرى،والدبلوماسى،الخارجىيلضراع

بينالتاريخيةالعلاقاتفاناشبنجلرنظروجهةبحسبولذلل!

الدولةوتهدف،اجتماعيةوليستسياسيةطبيعةذاتدائماهىالأمم

،الأخزىالدولمعتحالفاتعقدالىألخارجيةمعاركهاحالةفى

وأالطبقةهذهبينالتمالفعلىالداخليةمعاركهافىتركزبينما

تالىهخبينالجوهرىالفرقالىهنانشيرأنيجبوبالتالى،تلك

السياسى،ألتاريخبينأخرىبكلماتالطبقةوتا!لحئ،الهولة

(.y)2لدولةالاحتماعىوالتاريخ

يوضحأنفىليستالتارىههمةأناشبنجلريعتقدي!حهكذا

نا،بلالعدالةنهائيةلادولةتنطكاوجمف،الانساجمةتتقدمكيف

ثم،وتزدهر،تنموالتىالسياسيةلملوحداتوصففىتكمنمهمته

اللائق.شكلهافىالواقعيةالحياةهى3؟بالمفعليانقاذلك،ترول

ص

للتاوبخاشبنبلرتفسيربينالاختلا!مدىلنايستبينوهنا-

وبين،المسيحيةالمضاؤداخلالعقلاشالنموذجذل!يمثلالذى

بْىالصوفىالمنهجوهو،لذلكا!ابلالمنهحيمثلالذىأوغسطين

قدرىولكنه،شاملالتار-(نوغسطين9رأ!حيث،المسيحىالنكر

سبقتالتىالأحداثلطرشرسمهخلالمنعليهيسيطرالالهأنأى

الالمهى.للتدبيرالتار5يخضع!وبهذا

ذل!منالعكسعلىيبون،لملتار-اشبنجلرتفسيربينما

ونظرتهالتار-لحللاتالدورىالتتابعفىرالمتشلالعقلانىالمانب

همرهتناهمهصلقةأثهاعلى9و،ونهايةبدايةلهاأنعلىحلقةلكل

فيالاندفاهـوهىأو،الوحمود،والنمو،التكوينأربمةباطوار

)22(
886,.Ibid.,P
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خلاةالأطواربهذهوتمروتموتتولدالتىالحيةالكانناتتشبههذا

وقدريةْعنللتحدثمجالهنايوجدفلاثممن،!حياتهاهسيرة

الهى.تدبير

العمالمي:التارمخمشكلة(د)

مسالهحلالهامةأتحارهأحدعنص!ع-اتثمبنجلرَ

ومبدأالمصيرفكرةأبينمقابلةهنا&بانفيقولالعالمىالتار-

انهاهنبالمرغم،الآنالىوظيلتهاتعرفلمالمقابلةوهذه،السببية

العالم.لبناء،الضرورىالأساستمثل

تمتلةاذ،عملية6خبرلاحياتيةخبرةالمصيرفكرةوتتطلب

حضارةلكللأنوذلك،بهاالخاصةالمصيريةفكرتهاحضارةكل

لحنرأيضاحضارةفلكلوبالتالى،بهاالخاصةوطبيعتها6سلوبها

عالميةنظرةنكونالاعلينايفرضوذلكالتارلحئمنوخأصهحبد

نفوسنا.عنتماماتفتلفنفسماشكلتهالصيرورة

مثلما،لليزالخارجيةالبيئةفهميمكنلاأنهاشبنجلرويرى

نستوعبأن!علينا،جوهرهمنجزءاتمثللأنهاذلك،هويفهمها

!أ،قاصرةستكونالأشياءببعضمعرفتنامادامتخر3شيئا

.))23(المعينةالحضارةزمزيةالىنتوجه

لصيرور!هاوفقاللانمياءالمنظمهوالتارلئيكونذلكعلىوبناءْ

أكأاهبابمهممالجهالعاريخعولجمااذاأثهونجد،الوثصنفسفى

للحالمشكلانهلنافسيتضح،ممردةبصيرورةوليسصور6برصفه

.6الصيرررتسيطرحيثاليقظالوعىمنيشع

وهما،للعالمتصويرلكلالرنيسيانالعنصرانيثشاهناومن

عملهوبالطمالمعرفةعملفانولذله،القأنونومبدأالشكلهبدلأ.

بالرفموالتاسالطبيمةبينتميزالتىالويهةمنوذلل!،مزدوج

للعالم.ألفامضةالصورةداخلدكصهمامئ

)23(
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الغاصةصيرورتهالحضاراتكلفىالعادىالانسانويلاحظ

الباطنيةالانسانتحاربوتمفكل،الحىالعالموصيرورة

وحدا:وراءأنمنهمالقليلويدر&،الوقانعمنسلاسلوالخارجية

اعتبةالىيؤدىوالذى،للصرورةعميقامنطقا،التارمحسطح

عرضية.هصدافاتمجرداليوموقائع

قائلا:المصاذفةومضمونالمصيرمضمونبيناشبنجلرويفرق

،الفردلنفسالروحيةوالتجارب،المصادفةتقررههاهوالمصيربان

وأالمصادفةادراكوهحاولة،بالمحضارةالخاصةالنفسوتجارب

يمكننالالأنهوذلك،الموضوعيلغىانمابالمنطقالروحيةالتجارب

الفكرعلىكليةيصعبأنهادركنااذاالاالصيرورةعالمaنعرأن

يجىلنالعقليةالمحاكمةبروحالتاريخمنيقتربالذىلأن.ألنافذ

ثلبفىتوجدالاكهيةالعنايةولكن،والاحصاءاتالمعلوماتغير

القابلغيرباليقينالسحيقالماضىأعماقوفى،الحاضر

.للنعريف)34(

غبا!احئةالامكاناتمنالكثيرتاريخيةحقبةكلفىنبدلذك

حادثةصأنتقولوحينما،التفصيليةالوقائعفىللتحقي!المرتقبة

خطيرهنعطفبمثابةهناالحادثةهذهأنيعنىهذافانحقبةتصنع

مبرىفىتقعكحقبةاعتبارهايجبوبالتالىالمضارةداخل

.المضار6

الشعوريبعلللتارمئالمادىالمفهومأناشبنجلريرىولذلك

نأالمرءعلىينبغىاذ،الحضارةمخططاتداخلهنتهيابالمصير

ن؟يجببل،مفكرأونبىأولشاعىكترجمةلاالحضارةيترجم

عبرLأكلاستيعابمنيمكنهالذىالعم!8الحضارنفسفىيتعمق

ذلهمنهىالمهمةوهذه.المعينةالأوضاعأوالرحالبواسطةعنه

يترصموها.ن9البشرهنفقطالعقلانيينسيحعلالذىالجديدالنوع

.268ص،سابقمرجع،اشبنبلر)،2(
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والحضا:ةالتاريخفىاشبنجلرلآراءسريعةصورةهىتلك

سبيلفعلى،والتحليلالنقدهنكثيراالآراءهذهلاقتوقدوالمدنية

:المثال

بانمعهيقولمنوالىاشبنملرالىالنقد،كينسورس!وجه

منهجهمعليهمنكر9و،تضمحلثم،تزدهر"تنموتولدالحضارة

ماهؤال!حضأرةأن،سوروكين!طىاذ،الحضاراتتفسيرفىهذا

وهذه،ودينية،وعلمية،وسياسيةاقتص!ديةلظواهرتكتلالا

مكانفىتنتقلثمهكانفىتوجدكلهاللانسانيةحىالظواهر

خر)25(3

للتاريحإشبنجدرتلسيرالىكولنجوودوجههأخرنقدونمة

المتكأملة،الأحداثمنمتتابعةسلسلةالاماهوالتاريخأنوخلأصته

بقيةالثقافاتهذههنثقافةكلوتشبه،بالثقافاتيسميهاالتى

مننستطيعوالتىالمحدودةالحياةدورةحيثمنالأخرىالثقافات

الغربيهْ.الحضارةبسشقبلالدقةوجهعلىنتنباأنخلالها

المقيقةعنييتمدالتصورهذاهثلن9،كولنجوود"!عتقد

منمعتىيممللااشبنجلريصورهاالتىكلراحلتتابعلأنوذلك

حيأةتتطمالتى(لمراحلتعاثبيحملههها!كثر،التاريخمعانى

.،كالمبعوضة"الحشرة

مناستحصانالايحدالتفسيرفىالبيولوجىالبعدهذاومثل

خلالعنأتضحهاهووهذا،تماماالعكسعلىبلالمؤرخين

التال!.شاشبنحلر7راءلبعضدراستنا

جعلنحوهامتدولحدثقدبانهالقوليمكنناوأخيرا

لل!فسيركنتيبةهطقةالمضتلثةطثقافات(المفردة)الواحدةالجوانب

معضداشهعنتعبيركمل1أخذالدى،للخاريخالمجردالللسفى

المبدأيقدهانفكدهما،وتوينبىأشبنجلرحنكل6راءفىالأساسية

والئرللطبامةالمربىالكتابدار،توينبى،ارنولدالمطيعىلمعى!

.02ص،1167القاهرة
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للتاريخ.المقترحةالأساسيةلواحدتهما(المساوأو)المكافىءالنسبى

اشبذحل!إطلقوثد،المعينةالوحدةتمثلهاالتىللمرحلةاعتباردون

اسى(عليهاتوينبىأطلقبينما(ا!لثقافات)اسموحداتهعلى

القديمةالهضاراتتسير،2رائهماوبمقتضى،الحضارات"

كتبقدأنهمنوبالركم.مترادفات3جنبالىحنياوالحديثة

الايوجدلاأنهالا،التاريخفلسفةفىالمفاهيمهذهحولالكثير

(تكافوءاو)تساوىحولالمشتردلمبدأهاالنقدىالتحليلمنالقليل

هقهعننعبرالتىالأوليةالمفاهيملبنيةأوالتاريخيةالوا-!دات

بوبلفهماساسىالتحليلىهذافانثانيةناحيةومن،الوحدات

من!اينطلقالتىالتاريخلفهمثمتركة11والطريقةالمفاهيمهذه

وتوينبى.اشبنجلر

لوحداتوتوينبىاشبنجلرقدمهاكىالتفسيرعلىويلاحظ

الجانب،وحيدنه9(والحضاراتالثقافاتأى)التاريخيةالدراسة

ثممبنجلوأنمنفالبالرغم.المحليةالفرديةبصفةعليهومضفى

دون(الحضارات-الثقافات)إلتاريخيةوحدات!ماصنفاقدوتوينبى

الحذفهذافىيكمنالحقيقةفىانهالاالمحليةبصفةيقرناهماأن

ءالحضارة-الثقافة)مصطلحىاستخدامانحيث.المشكلةأصل

الصةةفقطليسيعكساانبشرطو)كنهقبولينيكوناأنيمكن

للتعقيداتالمميزامخصائصالعامالوجهايضاولكنالمحليةالفرتية

الدراسة!هوضوعالتاريخية

نىتؤثرالتىالرلْيسيةالعوامللتةسيرمحاولاتهمفىولكن

وبخاصةالمحلىالشكلعلىربكزاقدأذممانجد،التاريخيةالعمنفة

اليهونظرا،التعبيرجازاانالرضاراتهذهفى"الروحىالمثكل"

التاريخيةالدرأسةوحدةعليهتقومالذىالوحيدالأساسباعتبماره

تصبحوهكذا.المتبادلةلعلاقاتهاأيضاالوحيدوالمعيارالثقا!ية-

وكل.!،التاريميةالتعقيداتكللتمطوىالقاعدةبمئابةالعواملهذه

.)26(المترادفةالثقافاتمفهومهفتأحهو

)26(Eduard Makarlan, Civilization and the Historical

95.-57.Process,progress, Publishers,,8391 PP
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الثقالبَافي

توينبئأرنولدموقف

لين

لةدوالماالمثالية
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يلأولالفصل

!شبىموقف

للتاريخاثمالىالتفسببرمن

هيجلعةصد

توينبىارنولدكاناذامانتبينأنالفهملهذافىسنحاول

هيجلم!ه!خلالمنالمثاليةالنظريةهعدلتاريخدراستهفىسص!ة

المشهورةمحاضراتهاحدىفىهيجلقولالىنشيروبداية

تاريخيصفاذ.البشريةتارمحعنVAT-عامالتاريخةلسفةفى

روحيا،تقدماتحققن9خلاطهاللبشريةأمكنطويلةبعمليةالبشرية

طريقعنيحرزهأنالبشرىالهقلاستطاعناهرالتقدموهذا

الفيلسوفو-همة،لخطةوفقايسيرانماوالتاريخ،لذاتهمعرفته

ثفمهمهاهىالتاريخففاية.ومعر!مهاالخطةهذهعنالكشففىخكمن

الفايةتلهتيمققوراءومنالحلقصراءمناللهأرادهاالتىالغاية)

.(التاريخخلالمن

هى:!!تا!ح!
بايالرئبطا!ا،ا!د!مالطسعة

وعدع--الجبال!،-!مديييفهت-ايدين.،الحقفدسفة
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تشكلتالتى،العامةالمفاهيمالمنطقعلمفىهيجلويدرس

،يىالعدم،الوجودمئل،البتئمريةالمعرفةتطورعملبةخلالتياتارب

والواقع،والامكأن،والصدفة5!صميربمبم!يىيي

.)1(البعضميعضهاترتبط3لتانجيمقدوجميح/وغيرها

الىهرفوعة،النظرىالتفكيرتمليةهوهيجلعذدوالمفخ!م

هيب!ويفسر،العالملتحويلالواعىالبشرنشاطومجمل،المطلق

.،المطلقةللفكرة"ذاتياوعيابروصفهاالعمليةتلك

،كثر8الوجودهىليسأنهعلىالتاكيدمن،هيجلوينطلق

الكئى.هوالحقيقىوالموضوع،ظواهرأمإفرادأمذراتكاذتسواء

مطلقة.وحدةوانماأجزاءسجموعهوهناالكلوليس،المطلقأو

واثعى،عقلىماهوعقلىوأقمىفماهو،والموضوعالذاتوحدة

.هتحدانوالوجودفالف!-

:مثولات8عدنجدبالتاريخالميتافيزيقاهذههنيتصلوفيما

هولميسهيجلنظروجهةمنفالزمان،والفرديةوالمكانالزمان

والمكان،الكلرؤيةعدميعنىذلكلأن،الآناتهنمستقلةوحدات

يبملأنشانهمنأيضاذللىلأنالمستقلةالمجتمعاتعنيعبرلا

العطيمةالشخصياتأوللترديةوبالنسبة.معنىبلاالتاربخأحداث

وهيمظم1لقوةالوسائليمثلونهيجلبرأىفاتهم،الداريخفى

عنالاالووحتمبرولا،معقولاالتاريخمسارتجعلالتىالروح

با!مادهةللقولمحالهنا&فليسوبالئالى،التاريخخلالمنوعيها

.)2(التاريخفى

نطريةلفهمأساسيينباعتبارهماوالميتافيزيقاالمنطقخلالومن

-:الاَتىيستضلصالتاريخف!سفةفىهيجلَ

صص!

زكربا،خضرمراجمة،الفلسفهتا!يخموجز،لاومالراهيم-،فيق)1(

.425س،7691،دمثق،المربيةالجمأهددار،ألئانىالجزء

.502ص،لابقمرجع،صبصمحمود-صد)2(
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وباطنه،الأحداثلمحاهره،لحاطنااظاللتارْان:أولا

-صص.معتولاا!د-ا!دووراتبه

!ا،...8..ثلنيا

إلئاريخ.سر-حمتهووذلك

قأ!8نأتهاIفى8الفكرهو،هيجلحكندالمنعلقكانواذا

هيبلويرى.الآخر8وجودهال!فى6الفكرعلمهىالطبيعةفلسفة

المطلتة8للفكر(المغاير)الطبيعىللوجودالرئيسيةالأشكالأن

.(العضويةالحياةوعلم،والفيزياء،الميكانيكا):مى

لأنينفصلانلاوهماوالحركةالمادةدراسةهىوالميكانيكا

."أ!لطلقةللفكرة"خارجىمظهرألاهاهىالمادة

والأجراءءوالحرارة،الضوءمإحليدرسالليزياءوفى

للروحثجلياتالاماهىجميعاأنهاعلىليبرهنوغيرهاالسماوية

المطلق.

الن!ات،فيهافيدرس(الاورجانيكا)المضوية8الحياعلمأها

الى6الجاهدالطبيعةمنألانتقالعلىْنأيضاللبرهنةوالحيىان

ليستالطبيعةن1هذاويعنى،(لطبيعةللعمليةتتويجهواثماالحية

الأعلىالتجسيد\ما،المطلعةالفكر8"تحلىمنأدنىمر!حلةالا

.المجقمع)3(تطوروفى،الانسانفىيكهنفهوالمطلقةللفكرة

لت6اعتإفقد،هيجللفلسفةألمثليةألمنطلقاتهذهعلىوبناء

يصقوهناء(المطلعة8اللكر)لتحققالأخيرالميدانبمثابةالطبيعة

والذته"الروحفلسفة"وهومنبومتهمنالثالثالجزءالىهيجل

وتحققها،تطورهامن8الأخيرحلةالمرفى"المطلقةالفكرة"!يهلحِدرس

1!،،المطل!الروح!شكل!ىذاتهاالىلتغودالطبيعأماهجرتمعد

علىالذاتىللبشريةكوعىوتطورها،اغترابهامنتخلصهابعد

العالمى.التار5امتداد

،ال!حؤًالئاش،سابقمرجع،سلومابراهيمتولْيق)3(

.4،2-2،2صر،
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والعالمالطبيعىالهالمدراسةهنلابدالمالمتاريخولدراسة

الروحعليهاتؤدىالتىالأرضالاماهىالطبيعةلأن،الروحى

الأساصا!أنحيثثانوىدائمادورهاولكن،التاريخطوالأعممالها

.الروحهو

طبيعة:هىهيجليدرييييالل!حرئممسةجوانصاثلاثةوهتاك

تشجققالون

:الر-طديعة:أولا

المبا!فوبضدهامعرفتناطريقعنالروحطبيعةنفهمأنيمكئنا"

القولهنافيمكننا،الثقللاهوالمادةجوهرأنوكما،،المادة!وهو

خاربملقوةوجودلاأنهيعنىالذى،الحرية"هوالروحجوهربان

فئالروحتوجدا2هذوعلى.المادةفىوالحالكمافيهاتتحكمالروح

هىاذنفالروح.خارجها8المادماهيةمكونبينما.وبذاتهاذاتها

.ماهيتها)4(تؤل!التىألحريةهىوهذه،ذاتهفىجودا

فىخرى1ذاتعلىتعتمدالذاتأن:نقولحينلأنناذلك

تكونأنيمكنلاالذاتهذ.أنمباشرةيعنىذلكفانوجودها

فىتعتمدالذاتبانقوفامنالعكسعلىالأخرىهذهعنمستقلة

وحودهووذله،المسبكلوبودهايعنىوذلكنفسهاعلىوجودها

الضاصبوجودهاالذاتىوعيهاالاليسذاثهافىووجودها،الروح

التاريخ.فىفقطينكشفوالذى

حيذطأى،هذهالذاتىالوعىمرحلةالىالروحتصلوعندما

واللإى،اليهتصبوالذىهدفهاتحققبذلكفانهاوجودهاتحقق

النهالئيةالفايةهىوتلك.الكلىالتاريخمصاردائمااليهيهدف

،-اننار!فىالعتل،اتاريخللسفةفىمحافرات،هيبل..فج)((

دالر،الأولالحزء،لا3زفوْاد،مراجعة.امامالقاحيدامامكرجمة

.(17صى،(167،القاهرة:والرللطجاعةالئقافة
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يربدلاثموهن،الكاهلالوجودهوفاللى.للعالماللىوضعهاالتى

.،)5(الحرية"اسمعليهانطلقالتىطبيمتهسوى

التطو:أوالتحققالاماهوالتا!يخهيم!-أنرأ!فقدوهكذاَ-

العالمفمصيرلذلكوتبعا،صورهاعلى9فىلملروحالمطلقكلهىا

الفيزيقامْىالعالميظلبينما،ككلللعاملمالغأئيةالعلةهوالروحى

،الزمانفىالروحتطور،عاهة8بصور،هوفالتاريخ.لهتابعا

.المكانفىالفكرةتطورالطبيعةأنكماِ

تتحقق.كىتطورهاأثناءالروحهذهتستخدمهاوسائلوَج!

-*-َْْ--ْ"الؤسه!تلهفماهى

الروح:تستمدمهاالتيالوسائل:ثانيا

نأهننبالرغمالتار-ظاهرةالىالوصانلهذهدراسةتؤدى

فىكتجلىباطنيةو6(جوانية)فكرةهىالأصلفىالحريةفكرة

وتتمق!،!اهريةهىنستخدههاالتىألوسائلأنالاالانسانداخل

حيثالبشرىلملنشاطمسرحظاهرهفىهوفالتاريخ.التاريخفى

ةلمثقأننقولأنونستطيع،هامادورابارزةشخصياتفيهتؤدى

نسبةسوىيمثلونلاالذينولمئه1عندبالفعليتمققللعقلالأعلى

ترحهفعالهم1أنيبدوولمكن،البضرىالجنسمجموعمنضنياة

حربةضمصالحهمعنيعبرونكانوالوكما،الضأصةمواهبهمالى

مايصدرالىالتار5مسارنردننا9هوذلكعلىدليلوخير،كاملة

لهيسألاثسانىالنشاطهذاوهثل،.ئعالمنالشَخصياتتلكعن

متضمنةأنهامعشيناهؤلاءعنهايعلملاغايةلانجازوسيلةسوى

أفعالهم.فى

لهم،مايتراءىأو!شاؤونمالامفملونالربالهؤلاءأنغ!ر

إىوبالتا،عامكلىاطارفىصزئيادورااعتبارهيمكندورهمأناذ

غ!هبل،جزئينأفرادأفمالمنهوضوعهيتحذلاالتارلونفان

.87صر،الابقالمرجع)5(
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وعىويتمقق،المتصارعةوالعواهلالقوىبينالصواعذلكمن

هنا!انحيث.الصراعذللىخلاللمذاتهاوتحقيقهابذاتهاالروح

فررطالاليستالحقيقةفىهىالتىالأفمالهذهوراءكامنامبذأ

باكمله.التار-مسارمنالروحهدفهوعامنسيحفىغزل

مىيكمنالذينالأشخاصولئبه6هم،العالممتار-فافراد

المزئيةأهدافهمتتضمنالذينأولئك،المامالمبدأذلكأهداغهم

هؤلاءعلىنطلقأنويمكن.العالمروحارادةهسالةالخاصهّ

الوسطاءبدورهميشكلونالذين،التاريخعظماء!اسمالرجال

أعلى،أهدافالملروحتحققالتىالوسائلبمثابةانهم،العالملروح

.؟لملروحالمطلقالوجودبوصفهحاضراطريقهمعنالعقلويكون

الأدوتتمثلالجزئيةالأفرادهؤلاءوانفعالاتهصالحأنأى

خدأويعنىهدفهاالىللوصولالروحتستخدمهاالتىالوسالْلو6

وتن!ت.أنفسهمالأفرادعنبعيداموضوميامستقلاجانباهناكأن

الىوينظر،والضرورة،الصريةبينالوحدةشكلالمسالةهذه

فينفسهمايمرضوالى،الضرورةأنهعلىلملروحالباطنالممهسار

.)6(الحريةأنهعلىللبشرالواعيةالارادة

باعتبارممالتاريخفىالأفراددورعنهحجليتسقوهنا

ميييمبىرمدص!هيهىر+المهاخ!اب-وسائل
-:يرىتوينبىلأ!ر-!التاريخصنعمىمردورص

الذينوولا*ءالخلاقةالشخصبت!:همالصنا!ايجقيقييرن

ئنيبةوذله،الأخرون+نج!زهاو9عمققآعنيعجزفم!ي!!شياء

هممد-ا.!!عثلهردولةر!جآل!سييىهمبعا-

المدنيا.تييضلقونالعظماءوهؤلاء..خرلن2و-نابليون-بندكت-

صترنماحهمأولفشلهموفقاويتمدد،تقدههاعلىويعملون

الضال!هووتوينبى،هيجلمنكلعندافالفردوهكذا.التاريخ

التا!3.

.69-59عى،الابقالمرجع)6(
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ثفما/!!1\\

الوسائل:هأههكخذلأ3الد:ثالثا

الو؟قعفىتحققكىشكلاأوصورة،الشعوب-الأفراد"

!أحيث.الدولةيو،الأخلاقىالشكل!هيكلرأىفىالشكلهذا

الغايةتحققأى،لملحريةالفعلىالتحققهىهيجلعندالدولة

الشعوبعندالعالمتاريخفىالتوقفيجبولهذا،المطلقةالنهائية

الاكهإ؟الفكرةالاهاهىالدولةهذهلأن.بالفملدولةكونتالتى

لمجش!!وموضوعهالتاريخهدفيتحددففيها،الأرضعلىتوجدكما

.)7(وضوحاأكثر

الأول:عنصرينبينصة8ْ1حدالةالد5-وبالتالى

يم-هووالثانى،المطلقالنهائىالهدفبوصفهاالحريةفكرةوهو

*كأهصَجمومحي!ضَيحىالمثتخصمهيم5ثأ-وحربهد!ْأي،أثذاتى

نأ!يهدفلاباكملهآلروحونسابم،الدَولةهوالرحدةلهذه

!للىا!ثدههـبتيايزس!3يذهتضبح

تشكلالتىألظبراهركافةالهدولةةسالوعىهوةهوعويشمل

يوحب-الكللةالصورةهذهيتقبلالذىوالجوهر،أمةلكل،الثقافة

الخ...(الحروب-كالمؤسسات)شئونهاحميعوفىالدولةفى

..أفرادهاحقوق،"سساتها،بقوانينهاالدولمةوقشكل

الا-!هىماوتاريخها،وطنهم-سصهاكذلد

عناصرهابجميعالدولةهذه.ذاكرتهمفىيعيشوتراثهم،أفرادها

الواحد.الشعبدرحتؤلفكما،الراحدكيانهمتؤلف

لدرجةفقاتتشكلجزلْيةمالشع!الخاصةا

هسا!فىفردْتفهمْن9ينبغىولهذا،التاريخىتطورد

للروحالآلهىللتطورمعرضالاهاهوالتاريخ،الأنالكلىالتار---

صورها.أعلىفى

.131ص،الابقالرجع)7(
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ماهلشمبالعينىال!حم!هوأولانعرفأنعلينايثبغىاذن

ونزعاتأعمالكافةفىيظهرالذىالروحانههيجلتعبيربحسب

مايهبهوذل!لأنبذاتهواعيايصبحكىيجاهدويظل،الشعوب

وظهورانحلالهاالوقتذأتفىيعنىالانجازهذالمكن،انجازه

الانتقالهذا.العالمتاريخشعوبهنأخروشعب،آخرروح

يشظانماالانتقالهذابانالقوليمكنناأو،الكلاتصالالىيؤدى

.)8(الجميعبينتربطالتىالرابطة

عليهاينطوىالتىالفكرةتلكنفهمأنأيضاالضرورىهنلكن

يمرانماالشمبأوالفردبانتقولرئيسيةفكرةوهىالانتقال

يظلىأو،الفردنفسههويظلذلهومع،التطورهنهختلفةاتبدرب

،تطوزهفىالكليةدرجةذا&أوهذاييلغحتىالشعبنطسههو

للتار-.الشاملالفلسفىالفهمهووهذا

واحدكلىلرحتطورفىفقطخطواتلا2ماهىالأممفحياة

ينظرن9يحبالعالمىالتارلئأنأى.الشمولمرحلةالىتصلحتى

الانسانيةن9هيجلويرى.الروحهذهتجلياتأحدباعتبارهاليه

تطورهراحلنفسهاتمثلالطريقهذافىاحلهراباربعمرتقد

ال!إل!فىوالشباب،الشرقفىالطفولة:كالآتىوهى.الروح

الرومانية،الاهبراطوريةفىالرجولةمرحلةتاتىثم،اليونانى

ذلهويعنى.الشيخوخةمعالمسيصوالعالمالجرمأنيةوتتقابل

يبتا:حتىالفردحياةتماثلالأصمحياةأنهيجلنظروجهةهن

يلادالاهوما،ماأمةوفناء.الشيخوخةالىالنضجمرحلة

7ضتجلفىالأولىفىتحلتالتىالروحتنبثقحيثجديدلشعب

أهة،عيقريةهوالتاريخىالتطوربدأ4فانأخرىوبكلهات.جديد

مسئولبةعاتقهاعلىيقعأهةتوحدالتارلئمراحلمنمرحلةكلوفى

مراحلتطورحيثالعالمتارىهووهذا.العالمرسالمةتحمل

.)6(الوح

.؟16ص،الابقالمرجع)ول

.(Itعى،سابقمرجع،صجىمحمودأحمد)6(
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فكرفىه!جللاراءامتداداهناكينسبقممالنا-"-"-ؤيستبين

متناهيةضالة-حلقاتالبمثنرى--ثو-3التاريئلان؟عتقدَحمذىتوينبى

،تع5لحموتو-لذ-صبممئهآخضتارة-،حلقةكلوتمثل،وم!انازهانا

!حضا!ة3طحؤتونْكلبريضتت!برهىونقنقي!رصمىحمللضوحمى--

هنياليربفم!لكنالدِينىللوعىأعلى0هراحلى!نموَ.طحققالاهلمو-

التاريخ،مسارتفسيرفىوتوينبى،هيجلمنكلبينالتشابههذا

ص"2:َالىنشيرأنصيجب

يعتضدائماهتصاعدهوانماهيجلعندالتاريخسيرخطأن

ترافقهالتاريخىالتقدمأنجيدايدركهيجلكاناذالرقىعلى

التاريحأنذكرفقد،الوراءالىالارتدادوحركاتالركودهنفترات

..يتوقفالامامالىالتقدمكانحينطويدةفتزاتعرفالعالمى

الذىللتاريخالعامالاتجاهتنفىلاهذهالنكوصفظواهرذلكوهع

المتواصل!،تطورهفىيتمثل

يتلغ!ر!،التاريخمسارتفسيرناحيةهنهذا

هذافىوتوينبىهطجللينأيضااتساقاهناكن6فنلأ!ظالنهائية

لهقؤرص-كاحروحى"قئهيجليحوفوسكند!بشزمه*الموضوع
ماريحي!4صب!تَقىتكمنحالروصيرورة.+أفف-

التار-وبينالدحبينيوالْمالذىالأدهىالعدمهوظلى،هتبددة

.للروحتجلياالاليس،هيجلبرأى،نفسهالعالمىفالتاريخ.الكلى

وليس،الروحىالمجالفىيتمالعالمىفالتاريخ،هذاهنأكئربل

يمتزجالزمنخارجعالمىروحبل،الانسانيةالروحهناالمقصود

قوان!نالواقعىالعالمتطورقوانينأصبحتوبهذا،اللهبمفهوم

.)09(العالمىالروحتطور

المدن!اتبهاا!هـتمراحلاأنلرىفانهلتوشىوبالنسبة
للدينهأعلىتحققنحومرالاما-قىانهيارنمو،ميلادفن

المربية،الىالرجمة،اتماريخاءراحل،مومجبانخاتئك)01(

.91-18صى8191،مو-كر،التقدملدارطقئندفرع
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هصائرهاحدودفىلاالمدنياتهذهالىيئظرأنيجبولمذلك

التار-ويكون،الدينىالتاريحفىدورهاحدودفىبل،الخاصة

اتقالتقدمىفالتطورالانسانىللتاريخالرئيسىالمضمونهناالدينى

انحازهىالتارر-3تطورفىالذروةونقطةفقطالأديانمجالفى

ا!أفعاخلالمنالتاريخخلقمنالالهغايةأناذ.الآلهيةالخطةَ

الحطة.هذهعنفكرةلديناتصبحمنيمكنناأنهوالناس

النهائيةالغايةعلىوتوينبى،هيجلمنكليتفقوهكذا

مصيرعنالدينىالمفهومعلىالبرهنةالىيهدفانفهما،للتاريخ

منهماكلعندويغلب.التار-تطورمساردراسةخلالهنالبشرية

هنه.النهائيةوالغاية،ومسارهالتاريخلمفهوماللاهوتىالطابع

بالدولة.الدينارتباطهىرئيسيةؤقطةالىهذابعدننتقل

شكلهافىالفكرةعلىيتعرفالدينكاناذاعماهيجلويتساءل

الدولة؟فىأىالحقيقيةوحدتهافىيدركهاْانهأم،المجرد

بطريقةاللىيصورمنهناكأنالىهيجليشيرالبدايةفى

..الناسواقععنالمنعزلالأ!سىالوجودأنهأساسعلىمفارقة

الفردىويتضذ،بالكلىالفردىاتحادبو!فهيصورههنوهناك

الدينأنيبدوهناومن،التجسيدفكرةفىالحقيقىالوجودطابع

تعتقدلماتعريفافيهلنفسهاتعطىأنللأهةيمكنالذىالمجالهو

حقيقى.أنه

السياسى.وابدأالدينبينالارتباطاسمذلكعلىهيجلويطلق

أنهاعلىالفرديةالىينظرحيثالاحريةهناكتكونأنفلايمكن

الدولةأنهذاومعنىالاَلهىالوجودفىالواقعىوجودهاتكلك

ودستورها،الدولة6صورتحددالدينصورةوأن،الدينعلىتؤسس

الدولةكانتفهكذا.الدولةبتؤمندينظلفىالدستورحيث

الدولةانكما.بالوثنيةخاصبشكلترتبطالاثينيةأوالروهانية

الدووةودستورروحعنتمامامختلفدستؤرلهاكانالكانوليكية

.ودستورها)99(البروتستانتية

3(صى،لابقمرجع،امامالفتاحعبدامام)11( - ITT(.
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المجتمعقلبفىالدينلغر!!الوجهالنداءأنهيجلويعتقد

وهذاالحدوثوشيكالاختفاءهذاكونأواختفاءخطرعنيعبرانما

الدومةلاصلاحضرورةفهناكلذلمك.الواقعفىيكونهاسوأ9هو

مدلاالكلىالانسانمنيجعلالذىالمسيحىالنظامحيثالحديثة

أعلى.

عهندبالدينوعلاقتهاالدولةلمفهومدراستناخلألمنلناو--ْ

هيجلىًعندفالمدولة.بينهماتماثلاهناكأن-ْ،هيجلمنكل

تحملالتىهىالعالميةوالدولة.وبهافيهاا!!لانصانمة

الدهليصيرورةبعدالكاملةالايجابيةفيهاتكمنوالتىالعالمرسالة

أعلىالىوصلتحتىالسايقةالتاريخمراحلمثلتوالتىالسابقة

وماهية.بعدتتحققلموالتىالعالميةالدولةهذهقلبفىالمراحل

حياءروحابوصفها،ذاتهجل6ومنتاتهفىالكلىهىالدولةهذه

بمثابةدستورهاويعتبر،خاصةفعالياتفىمنظمةجملةفهى

العالمية،الدولةهذهأنغير.قدرتهافيهتتجلىالذىالجهاز

الدولةهبادىءأنويفترض،بعدتوجدلمم،العينىالكلىبوصفها

العالميةالدولةستسخدمهالمبادىءوفقانفسهاتنظمالغربيةالحديئة

أجمع.العالملرسالةحاملةستكونالدولةأنهذهحيثالمقبلة

دراسذ4خلالهنالاستنتاجنفسالىتوينبىتوصلولقد

-!ضةآاتيجمث!3-فىإيكمَنيالرئشمىهدفهككحيثللتارفي

واستخله\،السابقةالمديناتتاريخفدرس.خدصيه!تتة:وو!وسبلا

هراحثهجميعفىالتطوربطرشتمرآنماآقذنياتجميعأنمنه

فهـممنالمرءيمكنذلكأنالمفترضومن(تدهور-نمو-ميلاد)

دراستهاتستكمللمالتىالمديناتلمتلكبالمسنقبلوالتنبوءالماضى

،أالانحكلبمرحلةتمرالغربيةالمدينةأنتوينبىوأعتقد.بعد
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الصعوباتكافةعلىالتغلبيمكنهاذلمكمنبالرغمولمكنها،التدهور

.،العالميةالدولة!لصورةالمأهولالمستقبلفىاتخاذهاخلالهن

فىتضمالتىالدولةتل!هىتوينبىرأىفىالعالم!ةوالدولة

-لادوتةجهه!ضه-ظبقةصو،حؤلأسخ!-ته!-اجنبا

بينالاخاءعلىوتعملالعالمىالتعاونعلىحكومتهاتستندأِن

الوحدةهذهمثلتقيمأنلايمكنهاالعالميةالدولةهذهولكنالبشر

!ؤسس،نالدولة!هذهاذنوالمطلوب،الاتفاقياتلأوبماتعاهدات

فقد.تأنبعدالغربيةالمدنيةينقذأنيمكنالذىالصلبالايمانعلى

يحلأنيببمهمتهاالدولةهذهتنجزأنوبعد،الدينىهضمونها

.،البابا!يرأسهامسيحيةدولةمحلها

مسالةفىهيجللاَراءأيضااهتدادامناكن9يلاحظوهكدا

ب!ثمخ!يدحمشيختئصج!ا!يىرأىحيثتوينبىارنولدعندالدين

ترتكةِن1يجبوالذى،أتهاأجلوهنذاتهافىالحقيقةدينهو

عليه.يطلقونكما،الوئامدينلأنهالمستقبليةالعالميةالدولةعليه

ا!تهبينالفعلىالوئامالمسيحيةا"عادتحيث،والانساناللهبين

وتجلية.المسيحالألامفىتجسدوالذىوالانيمان

يقومالذىالمفهومخلالمنالمسيحىالد-!هيجلدرسرلقد

ويحتوى،التصورىا!فكراطارفىللمطلقتجلأنهيساسعلى

هى:هراحلثلاثعلى

الكلى.العفلأوإللىوهى:الأولىالمرحلة

إلىنفسهيشطرالذىالكلىالعقلهى:الثانيةالمرحلة

الكلىوالعقل،المتناهيةالأفرادعقولهوهناوالمقصود،الجزئية

منفصلان.هناوالجزلْى

الآلوهيةفيهاتحررالتىالذاتيةالمرحلةهى:الثالثةالمرحلة

درحى.مبدأأنهاعلىوتتصور
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الىيثشرالذىالكلى،المينىالروحهوالمسيحيةفىوالله

فكرةفىواضحاذلكويبدو،الكلىمعثانيةفيتحدويعود،الجزئى

يخلؤَأنقيلناتهفىهوكمادله2فا.اللههيئةعلىالمسيحىالتمثل

ا،،ألانساذلكفىبماللعالمبخلقهجزئياالكلىهذايصبحثم،العالم

هيحليتصورهاوالتى،النهايةفىالكلىالىالجزسْذلدبعدويعود

الكنيسة.فى

هىالموضوعهذابصدددوائرثلاثعنهيجليحدثناوهنا

هنهم؟بكليعنىفماذا.الروحمملكة-الأبنمملكة-الأبمملكة

:الأبمملكة(1)

الفكرةولهذه،العالميخلقأنقبلااللهطبيعةهيجليدرسفيها

الجزئىالكلىويخرج،الأبفهوكلىأنهعلىالمداله:هىنلاهةجواثب

يصبحوبذلك،ألكلىالىالبزئىيعودثم،الابنيخرجاللةأنأى

فىالمكليثعقيدةفىهذاويتجلى،القدسالروحهوالفردى

ولكن.،أشخاصشلألةاللهفانلكهع،ينقسملاواحدوالله.المسيحية

موهنهماكلالأنالأبعنعنهختلفينليساالقدسوالروح،الابن

كلها.الألوهية

الادن:مملكة(ب)

للجزئىيسمححيثالطبيعةالىالمنطقيةالفكرةمنننتقلفيها

وهذا،والعالماللهبينالانفصاليحدثوعندئذ،الكلىمنيخرجأن

الى،اللهالىالانسانفيعودالمصالمحةبالضرورةيتطلبالانفرعال

فىالمسيحيةالعقيدةفىتبدووالانسأناللهبينالوحدةهذه،الكلى

التجسد.ظاهرة
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الره!:مملكة)-(

علىوحدتهماوتتمثل،واحداشيمْاوالانساناللهيصبححيث

بوعمفهالان!انليسولكن،الانسانفىاللهروحوجود:النحوذلك

فهى.الكنيسأفىالناسفنجماعةفىالانسانوانما،الجزئى

العالمفىبالفعلموجودةهىأخرىناحيةومن،ا!لّهروحناحيةمن

.الأرضعلىالالههملكةاذنفهى

الديانةهىهيجلىر9فىالمسيحيةبأنالقوليمكنوبذلك

هذاوعلى،والانساناللىبينالوحدةفيهاتتحققالتىالوحيدة

فىالعالميةالدولةعليهاترتكزالتىبالمسيحيةالدينيكتملالنحو

الخلاص.سموفرالثىالوح!دالسبيلفهىالمسمعبل
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الثانىالفصل

توينيىموقف

للتاريخالمادىال!تفسيرمن

فلسِفةفىالمت!امليماالنظرياتأهعاحدىالتاريخيةاكاديةتعد

له!ادراستناخلالوسنحاول.لمعالمهتحديداوأبرزها،التاريخ

للتاريخ.المادىالمفهوممنموقصبمةلو-لوينبىنستبينأنالفصل

تعتبتوينبى8!ثيهِرأنالىالدراسةهذهبدايةفىشرنا1لقد

فىجمعؤأثدى،"التار-ْدرالبمةلاالرنيسىكتابهعلىأساسا
تسمملالتىالموأح!لمعثوماتمن-غظيمبهأ-كمضخمةهجلداتعشرة

حبث،الحاضروقئتاحتىالمدنيةفجرهن،والعصور،البلادكافة

الانسانيةللمدنياتالتاريخىالمسارهوالرئيسىبحثهموضوعأن

خلاصها.سبلوعنبالتحديدالغربيةالمدنيهّمصيرعنبحثا

هو!هـبجملهمؤلتهعليهيستندالذىوإ!لفهوهـالأساسى

التاريج!ةثلدرا!سة-إلأضتِاييتتةسح!!ا%"أو،المدن!ة"
ههـءبلى،ص!رفيةأوسيا!بميلأعب!رببم؟القاللةجم!ستعتمد

اسط!المحتم!،توينبروا!ر!ا
آلمَجتمغذلكأجزاءأفر!بيغي!صعالذى،الرئيسىوالعامل"

الدينههو
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وعدمبغموضتوينبىعنكتبواالذينالكتابمعظمنجوهولقد

باكمله.مفلفهءليهيقرمالذىالةساسىابفهوبمذلكتبلورأوتحديد

لهيسمقيئليمفهوالأشاس!ا!لاتحدلحدهذد!أقإقىنجالأضتاقيما

متشابقآتأنهاعلىالمجتمعإتهذهمعبالتعاهللكبيب

5إالتاوحدةفهمأىالغايةهذهانجازوسيلةأنتوينبىويرى

حدو؟ولى.والحاضرةالماضيةإلمدذبأتلكافةالمقارنةالدراسةهى

كحالاتحضارةوعشريناحدىبالدراسةتوينبىتذاولالمفهومهذا

.الرضاراتهنمعيفةلأنواعمتصيزة

الر،للبدنما!تالمقارنةالدراسةهذهخلالمنتوينبىوانتهى

بل،خطحمح!كليمفىلا-لسيرالب!ثيتتابلئبال!القالًلْالاستتتاج

تئهارثي-وخنمي-رقيبد.،منهإكلالمدنياتمنيسِي!يملةْمن-يدكونانه

باكمله،التطوربطريقيمرمدنيةكلوتاريخالنهايةفىوتزود

خلالىمنتتابعهأالمرءيفهمأنوينبغىمتشابهةمراحلبوجودويتميز

التىالمدنياتلتلكالقادمبالمستقبلالتنبوءيمكنهوعليه.الماضى

الفكرةبمثابةالفكرةهذهأنالمفترضوهن،بعددورتهاتستكمللم

الدرو،هذهأنيعتقدفهو،للتاريخدراستهفىتوينبىلدىالمحورية

مرتأنهااماالآنحتىالقائمةالمدنياتفكافةالاَنحتىتتكررلاتزال

متشابهة.بمراحلتمرلاتزالأو

للتاردخ،المادىالمفهومهعالنقيضعلىهذهتوينبىنظريةوتقع---

للماديةتماماهناقضةنظريتهبانالقوليرددتوينبىكانهاوكثيرا

الده-رىالتكرأرفكرةالتاريخيةالماديةترفضحيث.)9(التاريخية

خطفىيكونانماالتقدمبانالقائلةالفكر!ترفضكما"لملمدنيات"

روالهاثم،ونموها،ونشاتهاالمدنباتمفهو!ملأنوذلك،مستقيم

الاجتماعية.التشكيلاتتعاقبفكرةاغفالالىالنهايةفىيؤدى

The pattern of the pas", (Toynbee' s Polemic with

78..Boston,,9491 P!ك!ام
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اه!امنهجهبيترجيل،الهولثدى"المؤرخعليهأنكرفقدكذلك

لكلأنأذ،عليهالايعتمد-هويرىْفيما-المقارناتلأنالتاريخى

فكل،بهاتمتالتىبالصورةتكرارهادونتحولالتىظروفهاواكعة

الىمن!هى1نلابدالخاصةاحممالاتهاعلىالاتعممد.،مقارنهثطريه

معر!تهغزار6ينكرأنتوينبىيقرألمؤرغلايمكنذلكومع.التجريد

.)2(بشاعريتهويصلم

نتعر!!؟نالحكمةمنليسأنه،ءشايلدجوردون!ىر1وقد

عنمفىكبيربحثلوضعتوينبىلمحاولةبالاستحسانأوبالتقد

)و"التاريخءنجزىأنالمشروعمنهلولكن،المقارنالتار.يخ

عامه،لقوانينمتميز؟أمثلة؟نهاعلىاليهاننظرثمحضارات

ف،قليلةهجتمعاتبوجوديقرتوينبىقان،هذاألىوبالاضافة

الاجتماعيةجالوحداتهذهن9الواقيوفى،تامةعزلةفىتطورت

وحد8كلبيننشاتالتىالمشئركةالمبادلاتبفضلمترابطة+وحدات

.)3(وأخرى

نطريات!ضعأنالىشايلدجوردونيشيرخرى9ناحيأومن

وليكو،،التاريخفىواضحجانبعلىالأنتبأهيركزسوفهثأرنلأ

الكشفسيبينالوقتذاتفىولكنه،البشرىالجنصىتطورعملية

عج!ي!ضحوهكذا،أخركأهجدمعا!قىلوجدواندثارلدهورعملية

هصداقيتها.و9مشروعي!هااثبات-نالتاريخيةالدوراتنظرية

التكنولوجىالتقدمى5تكمنواتجاهاتهاالتاريخيةفالعملية

ثد8السائد:الاجتماعيةللنظمطبقا"لآخرمجتمعهنيختلدالذى

لتعتبرالتىوالدينية،والسياسيةالاثتصاديةوالنظم،"جتمعكل

.)،(الانسانابداععلىالحقي!يةالمؤنراتبمثابة

.A11.الأولالعدد،!ولمصة،الرقاوىعفت!2(

7801.ص،سابقمرجع،شابلدجوردون)13 - i.

.93ص،سابقمرجع،شابلدجوردون)((
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تويذف!مؤلفعليهيصتمدالذىالرلْيسىالمفهومناحيةهنهذا

المدنياتتطورلمراحلذلكبعدتويتبىتفس!راتتت!عنالو.بأكط"

عننتحتةخسثراتالبدائيههرأ!حلمعا
كدمو،،ملبممب!،دمسدحد

(تالخضتار)آتئطحبرقد-!لد7َيمففى.نحلاللاا

هاصةظاهرةهناكأنمؤداهاْأساسيةنتيجةالمقارنةالمدنياتدراسة

المجتمعاتحياةمنالانتقالوهى،المقارنةخلالمننجمتقد

كة.الر!حألةالى،السكونهنالانتقالأو،حضاراتالىالبدانية

الصينيةبالألفاظالايجابالىالسلبمنانتقالاتالعمليةهذهوتعدتر

YingالىYang.

الانتقالالىتؤدىالنىالعواملهذهالمؤرخينبعضويعزو

البئة"الىالاَخروالبعض"الجنس"الىالايجابالىالسلبنن

العواهـ!بهذهتاخذالتىالنظرياتبعضتوينبىوينتقد.،افيةالجغا

الجنسعاملىالىالنظرويرفض،الحضاراتلنشاةتفسيرهافى

فىالأساسيشكلاتعاهلينباعتبارهماالجغرافيةالبيئةوعامل

منالتحولأنيعتبرالوقتذاتفىولكنه،المجتمعاتتطور

هش!إتالناستواجهعندهافقعايتم8الحضارالىالبدائيةالمجتمعات

تحل،كىاستجابةوتتطلب،(التحدى)لفظتوينبىعليهايط!ق

تحدياالطبيعيةالظرو!تشكلعندماالاللوجودتظهرلافالمدنيات

البيد(تفىيكونكالذىالتحدىمن7ترثوعهناكيكونعندماأو

والتى،الخارجيةالضغوطأو،(السياسيةكالظروف)البشرية

ششا8هىلقطالابطاءعلىأو،الاسراثعلىتؤثرأنيمكنها

.المجتمعات

لمادبةلاأختلافايختلفانصالتوشبىالطروهذأ
مئيغئبر!ط!!المال!!*--!!دقيالتافي

!-نساةفى3ثبداية+يوضحتوينبء!وجهه!ي!يه--+ن
،وتطورهالمشاعاتهذهداخلالصراعولا،أحبمليةأثختققا

يكئفىبلالتاريخئللتطورالدأخليةالقوانينيبينلافهوادالىوبا

العواهلبعضوذكر،الاساطيرخلكلمنالتاريخيةالعمليةلشرح

التاريخية.العمليةفىالأساسيةغيرالأخرى
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النموتوينبىويصف،المدنياتظهورمرحلةالنموهرحلةوتلى

باستجابأتوتقابلالمجتمعاتتواجهالتحدياتمنسلسلةأنهبكلى

هذامناستجابةكلوتاتى.الخلاتةالقدرةذىالشعبهنرائعة

عنئ.الحضار8الارتقاءومعايير.وهكذاجديدثوعمنبتحدالنوع

التطورهذاانبل،التقنىأوالتكنولوجىالتقدمعلىتعتمدلاتوينبى

كذلك.للانحكلظاهرةالأحيانأكثر!ىيعتبرالتقنيةفىالكبير

خلالمنالمتحضرةالأمةتقييسالتىالنظرياتتلكتوينبىيرفض

التطورطبيعةهىفما(الجغرافيةالفتوحات)الخارجيةانتصاراتها

توينبى؟رأىفىللندنية

التحولفىى1،المصيرتقريرفىتكمنأنهاتوينبىيقول

إلىالخارجيلأالبيئةهنالتحدياتأنتقالبمعنىلللمدنيةالرحى

.الروحالىالمادةJهجاهنالانتقالى9،خلى,.iماهو

المصيرللكريرتوينبىتعريفأن،كوسمسكى!الاستاذويرى

غيربمعانالألفاظيستخدمتوينبىأنويلا!ظ،غاهضتعريفهو

عليها.المتعارفالمعانى

للعلاقةتفسيرهطريقعنالارتقاءعمليةذلكبعدتوينبىويحلل

:فيقولوالفرد-المجتمعبين

للعلاقاتنظامالاماهوالبشرىالمجتيمبانالقولنستطيع"

الأفرإدفاعليةمجالاتتلاقىعلىتقومانماالعلاق!د!هذه،6فرادهبين

.،)5(المجتمعنسميهماهوذلك،مشتركةأرضعلىيجمعهاتلاقيا

الماديةمفهومهعنوينبىمفهوميتناقضالنحوهذاوعلى.-

لوءس-سى!د!ةوالفردكمتمحتيى3َكلشيرهلاهعكثةإلتالىي!هىَ

لواسطة،أجزا!هتئرأبعأ8لملحضارئحويتتتيزالذىالمجتمعأن

مشًتر!عملمجالالآما-حي!-؟لى-أتب+فزَابر-يسمو3

آلأفرَاد-هؤلاءالىلفعلهويرجعفمصد3وبالتالى،الناسمئعددبين

منهم.المبدعلأ!خل!ية

Arnold Toynbee, A study of Histroy, Vol. ,m .P.023(off.
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يتجاهأ،انماوالمجتمعالفردببنلملعلأقةالتفسيرهذاوهثل

،الأفرادعنا-لستقلةالموضوعبةوالقوانين،الاجتماعيةالنظم

بدورهيؤدىالذى،النفسىالمنهجطريقالىالتجاهلهذأويؤدى

تجمعاليسالتاريخيةالماديةنظروجهةهنفالمجتمع.التصوفالى

المختلالهالمجالاتعليهاتلتقىالتىاثتركةالأرضهوبل،ل!لأفراد

لاراداتهم،وفقاتاريخهمالأفراديصنعولا،الانسانونشاطلفاعلية

.)6(التاريخيةللعمليةمحددةقوانينهناكأنبل

فدمد،الحضاراتبهاتمرالتىالتطورمراحلتوينبىويتتبع

6،الذالانهيارمرحلةفىالحضارةؤدخل،ونموهانشاتهاعهلية

تسببرئيسيةعواملوهناك.اخلاقةاأوالمبدعةأقليةخطاعنينتج

هى:ثلاثةفىتوينبىبحصرهاالانهيار

مذهترولوبالتالى،الخلاطةلملأثليةالمبدعةالطاقةاخفاق

محاكا8عنا!ئريةأبتمادذلمكعنوينتج،مس!طرةالىالأقلية

توينبىويععد،الاجتماعيةالوحدةضياعْاث!ملى

هرواحدامجتمعاعدا،الانهياربمرحلةمرتمدالمجتمعاتكافةأن

الغربى.المجتغع

(6الصفوأوالأفراددورحول)الشانهذافىتوينبىونظرية

حيث،التاريخيةالماديةنظريةاليهتذهبمماتماهاالنقيضعلى

يضدتوالذى،ثانيةللارتقاءتحليلهطريقعنالانهيارتونيبىيفسر

لأن،طريقهافىمعهارفاقهاتحملالتهىالميدعةالشخصياتعن

عنالأقلياتهذهتعجزوعندما.الابداععنعاجزةالجماهير

.الانهياريحدثوحينئذالجماهيرعنهمتتحولالقيادةفىالاستمرار

وليستةالمبدعةالفردلةالشخصيةانيرىتوينبىأنأى

التا!يميةا،تمجتقغا!ثاديةلتطورالمحركةالقوىهىالشعوب

)،1nsky, Professor Toynbee' s5!ل!حAcademlan .Y K

13.-12.Philosophyof History, Prgoreoe Publishers,,5791 P
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يكور،أنلايمكنالخلاقالدورأنوترى،الفكرةهذهفترفض

بحيثالجماهيردورمعهايتضاءلمحددةغيرصفوةعلىكلقصورا

.الصفوةلمتلكالمحاكاةفىفقطفاعليتهاتيجصر

ب!دتوينبىأنشبتولينالأستاذيرىةالمثالسبيلوعلى

ولاتمثق،التطوروجهفىعقبهْالاماهىالجماهيربأنيعتقدالنظرية

الجماهيرأنحينمى.عباقرة!شخاصقيادةتحتالاايجابيادورا

الحاسمالدورلمهايكونالتىهىالتاريخيةالماديةألنظريةبحسب

قيادةبدونجماعةتوجدينلايمكنذلكومع.التاريخىالتقدمفى

رغباتعنوبعيدالمظهورهمالمجتمعفيهـايحتاجالتىالآوقاتفىتطهر

.(لأالناسا

لألقياراكلمِلإلرفي1!اي

:!-الانهياقائلاالانهيارلعمليةَتحليلهتوينبىويتابع

توينبىءيعتقدالتحللذلكفماهو!ؤشر،نمةصكلزهـتحل!،ينتحانما

تتمحل-فىفيهئيسيةا!رلقاعدةلملامحلالأولاالأساسيةآلعلةأن

الاتهَياز"ء!ووأسلاسقَ،-أحلخل!+ترحلرقبلىيبذأالدىالآتهيارحذوث

ء-.ََْنلصيرتقرير3مْفدان

الداخلمةصث!فىالخدفاتمصيرهتقريرالمجتمعيفقدوحينما

حعرأالمتمازجةالجماعاتبينالإنشقاقاتفصتتحلصالخلأفات

يكا-نآلانمثمقآقوهذَاالبعضىبعضتفاعنالمنبزلة-المجتمعات!يين

-سْس.َْالتختيِلفَتزةالمميزةالعلأعةيمثالهة

توينبىنظرفىالتحللالىتؤدىالتىالأساسيةوالعوامل

هى:

البروليتاريا-الداخليةالبروليتَاريا-المسيطرةالأقليةوجود

صحيرةاستجابةتقديمفىالمبدعةالأقليةاخفاقيؤدىاد.الخارجية

وبالتالمى،تحاكيهاالتىالأغلبيةعلىتاثيرهافقدانالى،للتحدى

!لىاللجوءبدونصيرهاتواصلاْنالمسيطرةالأقليةهذهلاتستطيع

.Tooe،سابقمرجع،شيتولين)7(
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وهكذا.الأقليةهذهضدالثورةفىالجماهيرفتبدأ.القوةاسثخدام

الداخلية.البووليتارياوتظهرالسابقةوحدتهاالمدئيةتفقد

التىالجماعةتلكبانهاالداخليةالبروليتارياتوينبىويعرف

يشعرونانهمأىالوقتذاتفىمنهتكونولامجتمعداخلتقون

ا،تى1الأساسيةوالسمة،فقطبأجسادهمالمجتمعلهذاينتمونابانهم

فىالمشروعةالاجتماعيةالمكانةمنبالمحرمانالشسورهىتميزهم

المجنمع.هذا

المفهومصعيتناقضبرمتههذاتوينبىتفسيرأنهناويلاحظ

الذىبالمعنى(بروليتاريا)لفظمثلالايستخدمفهو،للتاريخالمادى

خلاثومن8للفظالنفسىالمعنىىع!تأكيدهالىبالاضافة،نفهمه

اشامفىيستهدفأنهعلىهذاتوينبىتعريفيفسرالتاريخيةالمادية

عليها.الغربيةالمعانىاضفاءخلالمنالعاهلةالطبقةتلكالأول

منجزءاتكونوالتىأثحدَدهالواضحةالمعالمذاتالطبقةهذه

وهىالرأسماليةالمجتمعاتفىالاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلية

الاشتراكى.المجتمعظلفىاثجتمعلثروةالمالكةالطبقة

الاختدفمرحلةأنهاعلىتبدوالتحللمرحلةفانوهكذا

مؤثرالذىالاختلافهذاالخارجية"والمصادماتالداخلىالصراع و-

فىولايكونبالتوقفالمصيرتقريرعمليةفتصاب،المدنيةروحفى
الحش.الانهيارتاجيلسوىالمسيطرةالأقليةمقدور

المدنياتكافةفىالتحلللعمليةدراسئهعلىبناءتوينبىويعتقد

النربىالمجتمعفىظهرتهذهالتملللفترةمحددةعلاماتهناكأن

هرحنة)اسمتوينبىعليهايطلقالتىالمرحلةتلكوخاصة،المعاصر

ابمخليةالخلافاتوجودالىبالاضافة.(والفوضىالاضطرابات

العالمانصاةوبقيةالغرببينالملأثاتتوينبىيصورآذواثخارجية

ءلىيحكمتوينبىن9هنوبالرغمدالْمةحربحالةفىأنهاعلى

يكونفانه،للزوالطريقهافىأوزالتبانهاالمدنياتكافةمصير

لأنهـاون!له،الغربيةالمدنيةمصيرعلىالحكميكونعندمامترددا
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هـلدبداع)8(الالهيةبالشرارةثحتفظالتىالمدثيأتخر7رأيهفى

ونارة،الانهياربمرحلةبعديمرلمالغربىالمجتمعأنلمهيبدوفتارهَ

التحلل.هرحلةفىالآنوأنهبالانهيارمرقدانهيعتقدأخرى

والفردالمجتمعمنلكلالروحىالاضمحلالفىالتحللويتجسد

انشفاقويحدث.الفنوابتذالالمجتمعفىوالهمجيةالعجزبمعنى

الصفاتمحلمتناقضةومواقفمزدوجةصفاتفتحلالنفسفى

هدانحوتتجهانماالأقليةابداعاتتتوقفولا،السابقةالمبدعة

بدورالقياممشقةأنفسهمالعظماءهؤلاءفيحملالمتحللالمجتمع

المضلص.

لملمخلص:الانتقالحركةفىاتجاهينكنة7ن6توينبىويلاحظ

الماضى،الىالعودةالمخلصينبعضينشدوفيهالأولالاتجاه

حينعلى(السلفيةالنزعةأصحاب)توينبىعليهميطلقوهؤلاء

وكلا،المستقبلفىيرجىكماالهدفالىالآخرالبعضيتجه

الحاف-الوضعمنلملهروبمحاولتينتوينبىبرأىهماالحركتين

فىالمخلصونيفشلوهكذا.المستقبلصوبأوالماضىالىاما

الجتمع.انقا"ذعملية

نهضةفىيكمنتوينبىلحظروجهةمناذنالوحيدوالمخرج

الىتهدفمبدعهشخصيةطريقعنجديددينتاسيسأو،دينية

الدحى.الارتقاء

بقL-Jlابهذاتوينبىأنaروبوتريفور"المؤرخويعتقد
!يما!جمخلصو6جديدلمدينهو!سيب!هناكانماءهـ؟يئ

علىدليليهبموضحبموكتابه.المقدسبالكتابذلك

ال"خوثةوالمجازاتوالشضصياتالنصوصمنهائلكمفبه..ذلك

)8(,Somervell,A study of History by.A Toynbee

Abridgementof.ه!.2 volumes VIItX, London,,4691 P
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وقداس،المقد!سالكتابأنيؤكدنفسهوتوينبى.المقدسالكثابمن

.التار-)6(فىدروسأفضلهماالكنقسة

التحلل،عمليةابانالظهورفيالعاييةالدولةتبدأذلكبعد

تويخبىلاحظولقد.الخمابقوذلمك!ص!وتضتط!إتا

أثرمنالدولهذهتحدثهلمابخلودهايؤمنونالدولهذهسكاناطن

حدوضعفىالفضلالدوللمهذهانحيت،الناسعت!سيكولوجى

كل!ايمونتيجةفىانسائدةوالفوضىلعضنطراباتمؤقت

الداخلية،كالبرولميتارياالدولهذهرجودمنأخرىنظمتسفيد

بضوخاصةالدينيةأهورهاألىللانصرافالفرصةتمنححيث

ألتىالأولمويةللدينيدملكبيرفراغوحدوث،المجتمعانهيار

عجزتقدالعالميةالدولةتكونن6بعد،وطاقاتهمالبشرنفوستجتذب

بها.الانتفاععن

العالميةالدولةابانانبعثتالتىوزيرشى6عقيدةذلكمثال

31العافىالجونجا!حكمفترةفىظهرتالتىوالهندوكيةالمصرية

الصينية.البرولميتارياعقيدةوهىالطويةوالعقيدة،"السندى

لخلاهالنسثةالمخرض!إلتحللهوف!ألتدمر!ثحلةلاخممحثلْالدماافيخليةالعابمهلخارجيهلم!نهاأ

اهاههمىطويلاسوطاهطعصمدالعربيهالمدسيهأرمويمبىويرى

عالميةدولةاقامةبالتحديدهوالمخرجأنتوينبىيعتقد

الشاقةالمهمةسوتلك.باكملهالعالمأجزاءكافةتضممستقبلية

الد،نةهذهصورةيتضذأنلهينبفىالذىالغربعاتقعلىالملقاة

حضارىكيانفىالصضاراتبميعانصهارفيهايتموالتى،العالمية

التماونعلىالدولةمذهحكومةتستندأنأيضاويجبا!صصحد

(9)

69
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بجتألائصالأثلسرعةنظرأبسهولةيثحفقأنيمكنالذىْألعالمى

-.!-ٌ.العالمأجزاء

مبادىءبينالجمععلىالأساسفىيقومأنجديدالمجتمعوهذا

أدوإتفعبن9الفربيةلأورباويمكن،والاشتراكيةالخاصةالملكية

المتردةالولاياتبينالقائمالتناقضحلعلىالعملفىبارزا

السوفيتى.والاتحاد

نظرهفىتشكلالتاريخيةالماديةأنالىتوينبىيشيروهنا

فينوذلل!(الغربىالمجتمع)لهينتمىالذىالمجتمعيتهددخطرا

الاجتماعى،النظامفىالشيطانبذرةالتار-فىالماديةالنظرية

عائل"فىالدولكافةتوحيدهوالمأزقهذامنإلوحيدوالمخرج

الكنيسة.سيطرةتحت،عالميةدولة)متأخيةواحدة

أنهترىالتىالتاريخيةالماديةنظرةهعيتفقلاالمفهوموهذا

وتوينبى.الخططولعلىمتعارضةمبادىءبينالجمعيمكنلا

فىبوضعهاالتاريخيةالأشكالأهميهْمنيقللن9بذلكيريدانما

حتىوذلك،التاريخمسارتفسيرمعالاطلأقعلىلايتلاءممكان

ناحيث،أخرىمرةالأديانوبعثانطلاقلاهكانيةالفرصةيتيح

الدينمعجزةطريقعنالاينشانأنلايمكنالمستقبلىالمجتمعهذا

الجديد.

الايمانأساسعلىيقومتوينبىرأىفىالجديدالمجتمعأنى9

تدرا!فىالنظراعادةضرورةالىتوينبىيشيروهنا،الصلب

فىدورهناحيةمنيدرسبحيثالغوبودخاصةالبشرىالتاريخ

وتكونوالاقتصادىالسياسىالتاريخجانباوينحى،العالمتوحيد

للدين.الأولوية

حدودفىاليهالنظريجبلاالمدنياتتاريخفانلهذاووضا

الدين.تاريخفىالمدنياتهذهدورحدودفىبل4مدنيةكلمصير

التاريخدراسةفىمخططهتفيرفىتوبنبىبدأذلكعلىوبناء

فيشير.التاريخفىالجديدرأيهالسابعالمجلدويتضمن،البشرى
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صيث،الحضار)التوالدعمليةثىهامادوراالدينيةللعفائدأنألى

وراءأنندحظوبالتالى.أخرىمنحضارةانحدارطريقهاجمنيتم

تصلهاعالميةديانةقالْمةلاتزالالتىالحضاراتمن-ضارةكل

:المثالسبيلفعلى،السابقةالحضاراتهنباصلها

ما،نشأتاقدالارثوذكسيةوالمسيحية،الغربيهالحضارتان!

ف!،التىوالحضارة،"المسيحيةلاطإيقعنالهيلينيةالحضارة

الحضارةمنتولدتقدواليانابى،الكورىبفرعيهاالأقصىالشرق

الايرانييةالحضارتانتولدتكذلك"المهايانا!بواسطةالصينية

.،).؟(الاسلام"بواسطةالسريانيةالحضارةعنوالعربيأ

الأساسيةخطتهمنغيرقدتوينبىأنب!حظالرأىوبهذا

أناعتبارالىالحضاراتوانهيارنشوءفىوالمتمثلةالعالملتاريخ

التاريحهذاوأصبح،الدينهوالبشرىللتاريخالرلْيسىالمضمون

الىالبدائيةالمجتمعاتهنصعودعمليةفىمرحلةسرىيمثللا

.الحضاراتعبرالكبرىالديانات

بل،هتساويةأنهاعلىاليهالاينظرالمدنياتفانلذكوتبعا

هت!وعلى.الديننشاةفىلمشاركتهاوفقاهعيئترتيبفىتنتظم

يتبنىالذىالمدنياتتاريخبخلاف،التقدمعنالأديانتاريخيكشف

.والكثرةالتكرارفيه

هوالتقدمعنيكشفالعلياالأديانتارلئأنفىوالسبب

لهذهأمكنالميزةفبوذه،واحدبالهالايمانعلىالأديانهذهاجماع

المجتمعاتقبلهنتدركهالمممعينةفضاكالتحققأنالمجتمعات

تنويتتالاهاهىالأديانفهذه.السابقةالحضاراتولاالبدائية

طْه.فهمهافىالأخرىمنهماكلتكملواحدةلمنغمة

الانسانى،للتار-الرئيسىالمضمونهوبذلكالدينويصبح

الذى،التارلئالتطورلمساردراستهنتوينبىهدفيتضحوهكذا

)1010393.ArnoldToynbee, Op. Cit., Vol. VII, P
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منالبشريةهصيوعنالدينىالمفهومعلىالبرهنةمحاولةفىيكمن

عالوفيدر&اذ،توينبىان.البشريةتاريختطوردراسة!ل

الدينىالوعىاصلاحانيفترضالغربيةللرضارةلملغايةالخطير

.الانهـيارمنينقذهاأنشانهمن

للتا!-،توينبىمفهومبينواضحاالتناقضيبدووهكذ)

هف!ومتضعالتىالتاريخيةالماديةومفهومالتاريخيةالحركةساس1و

عندالحضارةمفهوممنبدلا(الاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلة)

عليهاتنموشجرةشكلعلىالتاريختوينبىيصورفحينما.توينبى

متراولكل،الاَخرجانبالىهنهاغصنكلكالغصون،الحضارات

المتشابهة،الظواهربعضمنالرغمعلىبهاتنفردالتىخواصها

التدهررنم،فالمنمو،النشوءبمرحلةتمرحضارةكلأنحيث

هذهبينيكونالذىالارتباطتنكرلاالتاريخيةالماديةفان،والانحلال

التدهوريحلأنامكانيةتنكرلاأنهاكما،معينةهراحلفىالفروع

مسيرةالتارلئأنباعتبارالمجتمعاتبعضفىالتطورمملوالتحلل

التاريخىوالتقبمالاجتماعيةالعواهلكلانكارتجاهلولكن،واحدة

التقنيةعواملعلىتعتمدالجانبوحيدةنظرياتالىدائمايفضى

هحتومومصيرللحضارةكنهايةذلكعندالمدنيةوتصور،والعلم

.)9؟(المدنيةفىتنتهىالحضارةفانالتصورهذاوحسب،لمها

ء(التمدن)المرحلةهذهتمتبرالتاريخيةالماديةةظروجهةومن

وليست،الحقيقىالحضارىللتاريخأوليةتجضيريةمرحلةبمثابة

لتطو!والروحيةالماديةا!دماتفيهاتنشااذختاميةعرحلة

.)29(طبقيةحدودأيةمنمتحررشكلضمنالحضارة

المدنية""لمفهوموالمميزةالرلْيسيةالصفةالتناقضهذاويشكل

كا-!بوقد،ءالتاريخيةالماديةفى"التشكيلةمفهومتوينبىعند

واستعطمها،وبيمتها*بخظعاالتصرفوانن،برمانجلبز11()

.702-602ص،8391،موصكو،النقدمدار،المربيهالىالترجمه

صسكو،.التقدمدار،واثعاريخالحفارة،يعويففاريم)12(

.22؟س،0891
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أساسيةأشكالخمسةبواسطةالمتشكلةألمدنيةمرأحلعنانهلس

أنها:فذكر

الاقطاعية،،العبودىوالمجتمع،البدالْىالمشاعىالنظام

يكوفمادىأساسعلى-تشكيلةكلوتنشا.الشيوعية،الرأسمالية

الاقتصاديةالبنيةتشكل7خروبمعنى.تاريخياهحددانتاجأسلوب

يفسصالذى،الواقعىالأساسذلكمعينةمرحلةكلفىللمجتمع

وكذلك،السياسيةا!لؤسساتمنوالمؤلمفالفوقىالبناءالنهايةفى

.)39(والفلسفيةالدينيةالعقائد

أساسهووالاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلاتهذهوتعاقب

،التاريتىالتقدمسبيلىفىالأساسيةوالمراحلالتاريخمسيرة

المعب\هوالأخرىمحلتشكيلةكلحلوا!أنالتاريخيةدية51وتعتبر

التاريخ.هراحللتمةمخيصوالموضوعى،الأساسى

ومفهوم،التاريخىالعصر"مفهومبينالتاريخيةالماديةوتميؤ

الاجتماعد،التشكيلةتعثىحيث"والاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلهَ!

فترةفهىالتاريخىالعصرأما،المجتمعتطورهنهعينةمرحلة

مختلفةتشمكيلاتفيهاتسودأنيمنى،التاريخفىمحددةزمنية

الص!اتيعممالتشكيلةمفهومأنأى.التاريخهسيرةبحكم

م!!واحدةهرحلةتجتازالتىالدوللكاقةالاجتماءيةالجوهرية

يحد!،التاريخىالعصر"بينما.والاجتماعىالاقتصادىالتطور

ماه!فتبرز،التاريخفىمعينةزفنيةفترةبهاتتصفالتىالخواص

الىالمفهومهذايشيرهذاوعلى.نموذجىغيروماهو،نموذجى

.)14(معينةءصرفىتكونالتىالمتعددةالتاريخيةالمسيرات

عصورلمتميزالأساسيعطىأخرىمحلتشكيلهحلولكانواذا

هذهداخلتميرأنأيضايمكنفانه،المجتمعتاريخفىرئيسية

.62صى،لابقمرجع،مومجيانخالك)13(

.2)2-؟ااعي،سابقصجع،يرمانجبزا()؟
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الأجتماعية.الجوانببعضتطورهنأخرىعصورالمالميةالمصور

الرأسمالية.تطورمنعصوراتميز،الماركسيلأالأدبياتفىمثلا

."وتدهورهاتصاسكدهاعصر5

هيأخرىمحلتشكيلةحلولأنالىأيضاالاشارةوتجدر

تاريغيةحوادثعلىبناءتشخصأنولايمكن،نسبياطويلةعملية

فىانعطأفاتتشكلأنيمكنتأريخيةأحداثاهناكولكن،منفردة

فتراتتحددأنيمكن(والخروبكالثورات)العالمىالتاريختطور

تاريختطورعلىوتاثيرهاالتاريخفىدورهأخلالهنتاريخية

..البشرية

عنوتصنيفهاالتاريخعمليةفهمفىتوينبىيختلفوهكذا

الاقتصادية.الاجتماعيةالتشكيلأتونظريةللتاريخالمادىالفهم

لاينبشوتصنيفهالتاريخجوهرفهمأجلمنانهتوينبىيرىاذ

والحضارةال!قافةنماذجالىبلالانتاج)الأمرذلكالىاللجوء

وجهـةمنفالشعوب.أساسهافىتقومالتىالخاصةالروحيةوالقيم

البه!إ،بعضهاعنتتمالزلم،التاريخفلاسفةمنالكئيريننظر

للحقد؟ةوفهمهاتفكيرهابطَريقةبل،الماديةالوسائلانتاجبكيفية

التشي!ك!تنظريةتشكلبينما.للألهعبادتهاوبطريقةالملياوالمثل

وتحدي!التاريخلمسارالمادىالتفم!يرلبوالاقتصاديةالاجتماعية

مراحله.وأهمالبشريةلتاريخالمحركةالقوئ

محتوىوأى؟الحضارةماهى:فسؤالماتقدمعلىوبناء

؟البشرىالتاريخفهمأجلمنيعطيناوماذا؟المفهومهذايحملفكرى

اتوصهةط.التاريخيةالاجتماعيةالمسائلكا"فةعنبمعزلهنايحللا

لةمسص9الاتكونأنلايمكن(الحضارة)المفهوملمذكالنظرىالة،م

(.Sاهالتاريخيةالماديةفىمقولةلأهـمنظرىلتحلب

.22عى،صابقعرجع،مبجوبففاريم)15(

151

http://www.al-maktabeh.com



عِلىالحضارةالىتنظرالتاريخيةالماديةعام-فانوبَوجه

في!يشحملحدأقممتيإلبنوأمس!مفِيوممبجا-!أسباس

*.ذاتها6الحيامظَاهرتاجابىبل!انتابالأفكا!هـالتصيوررإ،ت-""

ءلىالحضارةلشمرحوكنقيض.الماديةالحيأةهنابالحياةوالمقصود

الماديةنظريةترىالأفرادبعضبدهومروحىذاتىتطويرأنها

الفعلىالأفرادجميعووجودلتطورمجالالحضارةأنالتاريخية

النحوهذاعلىفالحضارة،المجتمعفىيعيشونالذيقالحقيقيين

ا،أشكاذل!فىبماللانسانالاحتماعىالنشاطممالعمومتشمل

أيضنا.والماديةطيه!

ب!15
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الثالثالتاث

أردؤلدتوينبىنظريّة

الت!ارلخنلسضةد

والاستحابةلتخدىا
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لأولالفصل

ويلاستجابةالتعدىنظرية

العضاراتأصلدراسةفىوتطبيقها

تدهورهاونموها

التاريخخية:الدرأسةمجال:اولا

لهخمة(التااسةللداالحق!لةإلوحدةةألحضاان)

ه!هاخذالذىإلمنهجفىالزاويهحجربمثابهالمبدأهذالعمبر

الحضابىةأنالمبدأهذاويعنى،للتاريخدراستهفىتوينبمارنيلد

ينتقدهذاوعلى،اثتاريخيهَالأسماسيه-عدرأسةالوحدةهىباسرها

ألامم-++!ؤميه-خجالمههنيتخذونإلذينّأ!ؤرخيقئهجتوينبى

الزمانفىاتسماعأالأعظمالمجتمعاتانحيثالتارلجمةللدراسة

الدرأسةمجالاتتكونن1يمكنالتىهىالقوميةالدولهنوالمكان

للفهم.القابلة

تلمانحللتاِرِش،ايذموذجيةالدراسةأنتوينبىيرىذلل!ومثال

كلمنكيزءحقيقتهؤاستقراءالتاريخذلكفهمهىبريطانيا()

ذلك:توضحالتىالأسلْلةمنامديدابطرحتوينبىولبدأمنهأشمل

ه.لأ
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مايد؟سعندمفهوماالانجليزىالتاريخيكونأنيمكنهل"

علاقا-،عنلبريطانياالداخلىالتاريخعزليمكنوهل؟ذاتهبحد

أةلالخارجيةالعلاقاتهذهسنجدفهـلذلكمكننا1وان؟الخارجية

الأجذلمحيةالتاثيراتن9سنجدهلأخرىمرةذلكودتحليل؟أهمبة

علىالانجليزيةالتاثيرأتمنانراوأقلوطاةأثبريطانياعلى

بالايب(بالأسئلةتلككلعلىالاجابةكانتاذأ،العالممنأجزاء

هنيكونقدبينماأنههذامننستنتجعن!ماحقعلىفسنكون

التا:يخالىالاشارةغيرمنالأخرىالأممتاريخنفهمأنالمتعذر

الانجئبزىالتاريخكثيراأوقليلانفهمأنالممكنمنفانهالانجليزى

العالم.منأخرىأجزاءتأريخالىالاشارةالىصاجةمادون

سيرعبربفكرناالعودةبىالموضوع!سيييما!ههأفضلولبل

مقدمئها:فىنججدالطصاهـئسسهالدار!سالإتحلل!و!د

الثامنالقرنمنالأخيرالربعفىالصفاعىالاقتصادىالنظامقيام

السابهالقرنهنالأخيرالربعمىالبرلمانيةالركوملأاقاهة،عشر

والاصلابم،العالميةالثجار6فىوالتوسعالحغرافيةوالكشوف،عشر

الن!ةوحركة،عشرالسادسالقرنمنالثانىالربعفىالدينى

وفئيةواجتماعيةوسياسيةاقتصاديةتطوراتهنتتضمنهمابكل

.8)9(عشرالخاسىالقرنمنالأخيرالربعهن

هوَبجملةمرئبطابجوالهيطهذه-كلا-منأنوهكذ-هـى.!س

ف!ع!لأيمكنأنهذلكِلىلعنبىااالتاحركأخلالىالعديدةالصلات

نا!ولدِتويند!ى،ئاريخى"سحاِقأِطولآلتئخضمدرالب؟الاالجزء

---:بتوله

بالرضم،الحلالانمليزىالتاريخالموجزالفحصلناقدملقدا

فىالنظريلفتحيث،سلبيةتعتبراثباشرةنتائجهاحدىأنهن

الممذمعوناريخ،حقياليةكانتأنهاالانجليز!التأر5فصولبعض

كاهع!،*ى!7!5رو!ولفكهـا*-،*!كا*ول،هثلا+ث!5ي3!هه.!وهلا
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وتجاكأبخبرأتوتثريهفيهتشارك؟فطمنهجزءأبريطانياتعتبرالذى

لاثهمالقابلالدراسةمجالأنذلكويعنى،لهأ8مجاورأخرىأهم

البمث!ىالجنسمنمجموعاتيضمالذى"المعتمع!الحقيقةفىهو

والبرخال،وأسبانيا،فرنسافىولكنبريطانيافىفقماممئلةليست

.)2(الخ..الاسكندنافيةوالدولالواطنةوالدول

الدرأسةوحدةبكالقولالىتوِينبى-ينتيىذللظعلىوبناء

در6سهةانقآبل،السياسياو3آلقؤمية8فكرعلىاذنلاستندالتاريخية

---ةالمج!معأسمعليهايطلئْالبشرمنمعينةلمجموعهَ

علب"يرتكزالذىالأساسبمثابةهذاالمجثمعمفهومويعدا

للدرا!ء!ج!الصمخة-7فألويخب؟،للتاريخدراسئهثىاتوينبى

الىذلكبعدتوينبىوينتهى،المجتم!-هـأفجضيارة.""0-س

عشرينمنأكئرالىتصلالحضاريةالوحداتمنعددتقرير

حيناوجغرافياحينادينيةمؤشراتضوءفىويفرزها،حضارة

وهى:،2خر

البابلية--السوهرية-المصرية-اللهلينية8الحضار

العربب"،-الايرانيةتالمينوية-الهندية-السريانية-الحيثية

الأندية--الأقصىالشرق-الصينيةالحضارةالىبالاضافة

الأرثوذكسية-المسيحية-المكمهسيكية-المايانية-اليوكاتيكية

ا!صىالشرقحضاراتتوينبىقسموقدالروسيةالأرثوذكسية

وكورية.-صينيةحضارةالى

ا!مصءطىلنبى3عيابجتمعات!لطلقوجودالىبالاضافةهذا

الميئوفسيينياليهوديةالتالياب!كالممموعات،ؤلمتححرةالمجتمعات

ألمجنصءوكأنك،الئجصذ!كر6رفضهمهعالمسيحبلأهوئيةالمؤمنين

المجوسى.المجتمعالىبالاضافةهالبأرجزرقىالتطورى

)2(22..Vol.,I P,؟اير.
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علبهينطوىوما،المضارىالتاريخذلكبعدتوينب!يد!رس

هدمنحضار!كلأنؤتقزر،هقإ!ةافاصيةمحممعأيتمن

ولكصالَخاصةالمميراتببعض!و!مم!بثيللإفريبةلخضأرات2

ء.هتشبإلههظوأهرالحصباراتفيهيرى-يوينل!لم!هـقصلذ3جانبلى

النشهء6دورتجتازمنهافكل،مياثلِةاخ!جصاصر-يئ!حيظ-!

بمثابةالفكرةهذهكانتواذأ،والانحلالالتدهورثم،والنمؤ

اليها؟توصلكيفنعرفأنفنريدتوينبىارنولدعندالمركزيأالفكرة

المتار:ةدراستهخلالىمنالفكر!تلكالىتوصلقدأنهتوينبىي!ول

.المدثياتلتاريخ

أللئع-"1كالأ

:المدِثِياتلتابىيغالمقِارلةالديىأسة:ثأثيا

المدندِاتمنسلسلةهنيتكبىنالبشيريةت!اريخأنتوينبىيرى

كلوتاريخ،النهايةفىوتزولتتدأعى-وحمثقو-،ْلحولدَ--،م!هاكل
تل!بوجوديتميزآثدىإ!هد-بكمثه-لطييلحقَبمرانمِاصمدنيلأ

لجةالماخ!ا-لدئيَأتلظفهفناالمقارنهوالدراسةالمتشابهةالمراحل

حدو؟و!ى.التاريخوحدةلفهما-!حيبةالوسيلةهىوالحاضرة

كحالاتحضارةوعشريناحدىبالدرآ!نتةَتوينبىيتلاولالمفهومهذا

.الحضاراتممَن-معينةلأنواعهنفردة

.-*

خلأسمنالمتشابهةالمراحلتلكوجودعلىتوينبىويدلل!

التىوالتولدالتبنىأدلة:دثلذلكتؤكدالتىللشواهدملاحطته

والمجدتعالغربىالمجتمعبين.للصلةدرأستهخلالمنعليهاعئر

رئيسدةاجتماعيةظواهرثلاثهنال!أنالىئوينبىوتوصل،-الهلينى

هى:ذلكتؤكد

الدوإةأىالروهانيةلةاالاهىالظواهرهذهأولى!
سيا!مصيةباص!بىعهالهلينىالمجتمعفيهايندمجالتىالعالمية

والتى،الهلينىالمهتمعتاريخمنالأخيرةالفترةابانوذلك،واحدة

الىبالرجوعالنربىالميممعوئطورس!رلدبعخلالهامنثحاول

معتماماتتمارضلأنهاللنظرلافتةالظاهرةقذهرتبدوحذوره

قب!الهلينىالمجتمعتتبعكانتالتى6المبعثرالمحليةالدولصورة
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4الصورمعكذل!ثماماوتثعارضالروهانياالامبراطوريةفيام

قيىالغ!ممتمعناتتبعالتىالمحليةالدوللمجموعةالاخرىالمبعثرة

العامةالخطوطومازالتالرومانيةالامبراطوريةانهيارمنذ

المحليةالدولعنهذهالانفصالفترةفىالروهانيةللامبراطورية

التىالفترةخلالمنوكذلك،بينهاالخلافكمخلالمنتحدداأكثر

فنر6عليهانطلقأنيمكنالتىالفترةتلكمباشرةسبقتها

بالفعلالاهبراطوريةفيهاانحدرتوالتى(والفوضىالاضطربات)

قادرابعدهاالمحتمعيعدلممحيثعليها(هاينبال)حروببدايةمنذ

دينتتوسطفترةهناكبأنالقولويمكن،الابداعأوالخلقع!!

-،الفراخفترة)تسمىالغربىالمجتمعوقيامالهلينىالمجتمعانهيار

الأهميةمنكبيرةدرجةعلىمؤسستينبواسطةتماماسدتوالتى

خلارمنالمسيحيةالديانةنشرتالتىالكنيسة:هماالنار-فى

بمثابةهذهوتعد(الداخليةالبرولميتاريا)عليهمونطلق،موإطنيها

الخارجية()البروليتارياأوالبرابرةوثالمثا،الطمةالثانيةالظاهرة

وتبدعبلالامبر)طوريةحدودحلفدولةتنشاأناستطاعتالتى

.)3(الهلينيةالثقافة

التإرييفبةالمثمواهد-لبعضيخلالم!!خمههنتويثبىيؤكدومكذا

الوحدآتجِميعأن-،-والفربى،الهلينىبالمجتمعينالخاصة

-حِضارةجياة!طدورةخلدالإوخ!!مباتتمرانماالاجتماعية

المجنمعالىالقديماتمجتمغهنالانتقالتمييَزويمكن،الحضاراتهن

العالمية-الدولة:هىأشرناكماظواهرثلاثخلالمنالجديد

البربرية.الهجمات-العالميةالديانة

علصالت!لماالأخلىالأمثييماهنالعديداليتوينبىويشير

كالممنهعاالعرلأخرىالمجتمعاتداخلالمتشابهةالأوضاعحدوثكيفية
فَيتمع2بىلاؤ،*ألايرانىوالمجدقعينالأرثوذكسىالمسيص

تو!نبىنظرلوجهةوسنعرض،المصرىوالمجتمع،الصينىالسندى

،السورىوالمجتمعوالعربىالايرانىللمجتمعيندراستهخلالهن

.المصرىوالمجتمع

)3(53.-52.Ibid.,Vol. 81 P
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؟ألسورىوالمجتمعألايواثط/فيالعوبىالمجتمع(أ)

-----------صح!-------

ويشير،السورىوالمجتمعالاسلاهىالمجتمعتويثبىيدرس

لحضِارةكلألِأسمايبيية--ا!رص!!ص!!-ضاأفئ-اليدأهة

كالتانى:

الىبالمرجوعالحيةلنمجتمعاتخر6نموذجانتبينأنيمكننا!!

الدولةقيامعلىتاريخهاشتمل؟لذىالاسلامىالمجتمعخلفبة

علىلمكن،البربريةالهجضاتومقاوهةالعالميةوالديانة،العالمية

المسيرىالغربىالمجتمعفىيجرىكانهامعتمامالايتطابرقتحو

فالدولة.معهالشبهأوجهبعضهنيخلولاكانوانالأرثوذكسى

العالمبوروالديانةبغدادفى"العباسيةالخلافة"هناالاسلاميةالعالمية

وبدووالمغولالاتراكعننشاتقدأنبرابرةوهـجمات"الاسلام"هى

واهتدواالعراقعلىأغارواالذينالجزيرةشبهوبدو،الص!راء

ولقد،البدوالعربقبالْلذلكبعدوضمواافريقياغربةطكالالى

ا!لافةحدودعلىالدولواقامة،هجماتهـمبينماالفترةاستغرقت

.،)4(قرونثلاثةحوالى

نطلقن6يمكنايتيلمنضقةالاسلاهىالمجتمعهذاشغلولقد

لابدكا!ولهذا،الترقييةالايراثنيةأالفارلصتانطقة4اسمِعليها

الأخرتللاديانملكاكانتالتىالعقليةذلكأبم-بالأدوآتيتزودأن

الأمو-أهممنإلتثتبنينةجلصآقتتتلَمينيخييريثبغق!كانوالثى

المنظوماتجانبالى،رالخديث،الةرأنفدرسلملمجتهعاللازمة

وهن،ناحيةمنهذا،ليمجتمعىالقماالد!رِتلائمالتىالقالمونييه

هننوعاببغدادهىالعباايقهور!أخزيماناحية

.الييربية)5(اللفيماه!أضيبةبلخةالتضتآرة

.Ibid.,Vol.67-.68)؟! ,I P

زيارةنقولاترجمة،الانىالجزء،اب!ريةتاديخ،تويبىأرنولد5

.801صى-؟168،يروت-والوزبعللنثرالأهلية
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اغىاوالسياسيةالدينيةبالفئنالعباسيةالخلافةثاثرثولفد

السنواتخلالالحوادثانتشرتحيثالايرانيةالمنطقةسادت

73.،6768 ، 766 ، Vo،فىالزنوجثورةأيضاهناكوكانت

ايرانغربعلىالبويهييناستيلاءالىبالاضافة-الرافدينحوف!

الفترةهذهمشابهةالىتوينبىيشيروهنا-لبغداداحتلاالهمثم

ديصاخاصةانهيارهاأثناءألهلينيةالحضارةتسودكانتالتىبظك

منهما.كلفىوالفوضىبالاضطراباتيتعلق

العربىإ!جتمعاهذاأسلأفيعينأنتوينبىيحاولذلكبعد

ظلتوقد،الأكديةاللغةمكانالأراميةاللفةادخالحقيقةميؤكد

كاذتحيثالاهبراطوريةانهياربعد!شمرجودةالأراميةاللغة

توينب!ويذكرالثقافةاعنللتعبيرالوحيدةالوسيلةهىالأراهيةاللغة

الناحيةهنالسررىالعنصرأثرتحديدينكنانه:الصددث!ذافى

ا،وكلا،الايرانىالعنصرمنأثراأعمقةلمحاناذ،والثقافيةالحضارية

الحضا-ةفهذه،الأراميةاللغةلولاالاريخىأثرهيزولأنالممكنمن

نحدذلككلالىبالاضافةأنهبل،ألريدةابداعيةقوةذاتكانت

اعتما:هالولاتندثرأنكادتوالنسطوريةواليهوديةالمسيحيةأن

السورىفالمجتمع،الهلينيةالتأنيراتمواجهةفىالأراميةاللغةعلى

الايراشالمجتمعينمنلكلالحضارىالأبهوتوينبىيرىكما

الشاسعة.الحضاريةالبقعةتلكوالعربى

:أيضرىالمجدمع،ب)

قبلالرابعةسنةالألفغضونفىالمصرىالمجتمعظهرلقد

ا!اليوناالمِيزرخأجمدولقد،النيلوادىَبنالأدنىالجزءفىالميلاد

هتسكا،المصريبىنقدمقاالتى،إلتيلهبةهصرأن،قيزدوت!

ويشد؟،المتعاقبةالأنجيالالأ!سربمثىعلىقالساالزمنفىالبلاد

أطواهروجودالىاتجتمعذلكلتارلحئتتبعهخلالهنتوينبى

.المصرىالمجتمعومنهاالمجتمعاتكافةبهاتمرالتىالأساسية

فروبخاصةذروتيلغقدالمضرىالمجتمعأنتوينبىويرى

أيهكاوتجلت،الأهراماتبناءشثالتىالهندسيةالمشروعات
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مجرئحوضفىهحيا!تنظ!مهمفىللمصريينالبشريةالفدرة

الجغرانحيةالظروفأتاهـتقدفمثلا،معينةحضاريةصجتمعات

الأراضىتحويلمنالمصريينمكنالذىالتنظيم،هذاالأدنىالنيل

الب!ثمريةالقدرةهذهوأتاحت،خصبةرض6الىوالغاباتالمالحة

لمصر.فعالةحكومةتنظيمهورئيسىانجازتحقيقفرصةلريينللمه

الازدها9فترةانقضتسابقاعليهاتعرفناالتىالمجتمعاتكبقيةولمكن

ي!ةميروههناالتدهورمرحلةوبدأتالمصرىللمجتمعبالمنسبةهذه

الى:توينبى

زهنفىالانهيارهرحلةوبدأتالازدهارفترةانقضتنه9)

عوا!لظهرتحيثم.قYLYLفىوالسادسةالخاهسةالأسرة

المجتم!اتلتواريخدراستناخلألمنعليهالعرفناالتىالانحلال

المحليةالدولهنعددالىالمصرلِةالمملكةفانقسمتالأخرى

الفوضى"مرحلةت1بدقدأنهأى،الحروبفىالمنهمكة

فىالمصريةالعالميةالدولةظهورعمليةوتلتها"والاضطرابات

ولكن.عشرالثانيةالأسرةزهنفىموحدة-0603-0702

العالمية،الدولةانهارتالأسرةمذهفترةتلاالذىالقرنأثناء

على(الهكسوس)وهمالبرابرةمنا"لهجومفدرةبدأتوثالتالى

.)6(المصرىالمجتمع

هذهبينالأساسيةالفروقمسالةذلكبعدتوينبميياقش

والمبتمطت،الجضيارإت"اسمعليهايطلقوالتى،المجتمفات

البدائية.المجِتمعاتفىالجوهريةالتحولاتحدوثوكيفية،البدائية

فىالبدائيةالمجتمعاتعنالحضاراتتمييزأنتوينبىويرى

وثمة،التحضرلمرا!لممثلةلكونهايعودالتاريخيةالدراسة

هى:والحضاراتابدائيهَاالمجتمعاتهذهبينأختلافات

فحصناخلالفمن،قليلاالمعروفةالحضاراتعدديعتبر"

الماضىوحتىالحاضرهنالعالمأجزاءكلفىالبشريةللمجتمعات

137..ArnoldToynbee, !. Cit., Vol.,1 P
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المبتمعاتولكن،حضارةوعشريناحدىتجميعفىنجحناالبعيد

شرع1591عامففىالحضاراتهنعدداأكثرالمعروفةالبدائية

المجتمعاتهذهعنمقارنةدراسةعملفىالانثروبولوجيينمنثلاثة

بدائيا،مجتمعاوخمسينستمائةبحوالىقانمةفوضعوا،البدالْية

..أصلاالمعروفةغيرالمجتمعاتالىبالاضافةهذا

نسبياالأجلقصيرةالمجثمعاتهذهتعدذلب!جانبالى

.،)7(ضيقةبهاالخاصةالجغرافيةوالمناطق

ومى:،هامةظاهرةالمقارنةتلكخلالمنلتوينبىوتتكشف

انما!يىحضالىاالىالبدائيةالمجتمعاتتح!لأن
را،الدمناه!هخالهأتىالركودنحألهمنيمثابةحملانتمشالحقمقيما

آَ؟:+--بي،يم:3لسكرنآبمعنى
يحكنم-حز!+-إلمجتييإت-باأتحضيإ!+ايتهد!ثابتقانونالأهأهوالتحول

الجبل،حافةملىبالنائمالبدأئيةالمجتمعاتهذهحالةتوينبىويشبه

الجبليتسلقكىويكافحاستيقظالذىبالنائمالحضارةويصف

بخلغهفاوستويقول.للبشرأيضا،غوردييف!تصويرهووهذا

التشبيه:هذا

ع!،بحثاالهوةهذهوأتسلقالحافةغادر1أنقررتلقد"

وألركخطرفىنثى6لمدركوانى،الأعلىفىملمهاالدىالحافه

.)8(المجازفةوأثبلالمحتملةالأشياءترقيقأجلهنمتعمداالأمان

التناوبهذاأدركواقدالصينحكماءأنالىتوينبىويشير

هذاالتعاقبعمل!ةعلىوأطلقوا،والحركةالركودبيئالتاريخى

كيذهبأى"واليانج"،السكونأى"الينلااصطثحى

كانالانسانتاريخمنسنةالدثلثمانةعنيقلمالاأنالىتوينبى

مجمقهىلى*هـصنةستةهنوأقلىالركودأو"الينلاحالةفيها

)7148.1.P*ا.Ibid.,Vol

دار،حنزكىأنبىنرجمة،الحضارةسقو!ةولسنكولن)ول

.148ص،9591بيروتللملايينالعلم
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بفضليارئيم!!تتنفلعواملوهناك،الحزكةأو،أليانج"عضور

؟،اتيانج"مرحلةالىا!ملا،ال!دائ!ة-!ثحلةالمجتمعا

وإل!عض،الجنس،الىالعواملهذهالمؤرخينبعضويمزواتخضمآرة

:ظرياتهذهالتتوينبىويتاقش.الطبيعيةالبيث!طىالآخر

؟إسوليما:الجنس:أولا

.لبشريةالأجناسبدورالخاصةالنظرياتبعضتوينبىيناقش

بعيدا!افتراضاتفترضمفاهيمأنهافيرى،الحضاراتهولدفى

منمجموعةالاهاهوالجنسوهفهوم،الموضوعيةعنالبعدكل

دالمجتمعاتهنهجتمعفىوالحضاريةوالبربىحيةالنفسيةالصفات

نقطةفىمِلتقونالمنسنظرياتعنالمدافعونالاجناسوعلقاء

كافتكلمافمفلاالبشرةبلونمرتبطالفكرىالتفوقأنهى،أساسية

مةىر.ْدتردبيضانانحوتميلالبشرة

الانسانتعتبرالتىالنظريةتلكالنظرياتهذهومن،الجنسهذا

تتبمه!لمنذلكعلىتوينبىويرد،المقدهةفى"الذوردى9لا

المئالةسبيلعلىفيؤكلالحضاراتفىوغيرهمالنورديينلاسهام

السومرية،:هىحضاراتسبعفىكانالألبييناسهامان!

لأرثوذكسبة.ا،المسيحية،الايرانية،الهلينية،الحيثية

رالصج،الصينية-الحضارة:فىالأصفرالجنسِوأ!مبم

فقدالنوردبونلماماالأقصسالشرقحضارةفىوالكىرىأليابانى
والهلينيةوالحيثيةالهنديةالحضارةفىأسهموا

للاممهامتنتظرمازالتأبسوداءالشعوبأنءالىبالاضانةهذأ

.،المقيلة)9(ف!الِجضمِارراتالهجماييةبلإمقة

الأحناسنظريةأنيعنىذلكبانالقولالىتوينيىوينتهى

السالف،الحضارىالتصنيفذلكويؤ!د،هواءا!ص

!هـ
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إناءفىغيرهمهناسهاماأكثريكونوالممثلافالنورديون

.الحضارات

الجغرافيةالبيئةنظريةصناقشةالىذلكبعدتوينب!ينتقل

عبثا.تقللانظرهفىانهاحيثالحضاراتعلىوأثرها

الجغرافية:البيئة:ثانيا

للحضاكأاتمناقشتهخلالمنالنظريةهذهتفن!دفىتوينبىيبدأ

آتنظريةهذهتتخذحيثوالودياق!!ل!ميهولالسهوبئفىالت!هـششات

انجت!فإتلتفسيروالجندافية3َغحتس-سي!ماآلمنلاخيةالأحوالهن

يضيمالنظريةهذهتداعى!كنىولملتدليل،سبوكهمفىالفائمه0البشر

ت!ومأن،المشابهةالبيئيةالظروفىبعضةتحدث6لهحمدألىلوينبى

الجغرافيةالظروفيتاحتقدفمثلا،مغينةحضاريةمجتمعات

وحضاراتمجتمعاتقيامالرافدينوحوضالنيلوادىفىالمدئمة

قدأخرىوديانفىولكن،والرافدين،النيلكحضارةمتشابهة

هنأكثربل،الكلورادوكنهرمشابهةحضاراتقيامفرصةتتاحلا

.،وهضابهرتفعاتعلىلانديانيةIلاالحضارةظهرتقدذلك

هشابههحضارا!داثماالوجودالىلبرزلاذلكهنوبالرغم

،حضاراتتخلقلمأفريقياوهضابفمرتفعاتا،لانإيانيةلملحضارة

فىوالاحراشالغاباتوسطمثلانشاتقد9خوىحضاراتوهناك

تبززلمالحضاراتهذهمثلأنعلىنؤكدأخرىهرةولكن،افريقيا

.الأمازونوغاباتأحراشوسطفىأيضا

لاءَرولملأولنهر

يبعثحاسماعاملاالبيئةاعئبارَخ!يمكنذلكعلىوبناء

يرب!أنلايفكنأنهاليتوينبيينتهىوه!اذ،الوجودالىالحِضارة

الحضارةولكن،2جغرافيةأو،بيولوجيةضتهؤاصآت!3ثىالخضتآفبنلد

-ختِهاالبنتتنْو3!-لظزؤفصحأةبمننلتفأشكلنتيجةهى

هىبشريةوظروفبيدةأوفىطبيعيةبيئةفىا!زهـختيثية

.الحضارةالىالبدانيةالحياةمنالتحولالىنؤدىالتىوحدها
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لاسثحاعةلشدى!لىااغانيا

ردوداالمدىالواسعةالفكريةتجربته!بحكم،توينبىوجه

العواصجميع1نالىفذهب،والبيئةالجنسنظرياتعلىحاسمة

وانما،بينهافيناهشتركةعوامللاتكونالبيئةوعواهلالبيولوجية

كلوليصتهتعددكلفهىالعواملبينا!قاتهننمطاتؤلف
.مفردا

شام!شعورايخلقن9المستوعبالذهنبهذا،توينبىويحاول

دراساتمنيتوقرهابكافةذلكفىمستعيناالحضارةنشوءقصةفى

البدائية،للمحتمعاتهقارنةودراساتوميثولوجيةانثروبولوجيا

والجفرافيا.،التاريخعلماءا!يهتوصلهاكلأستخدامجانبالى

للنظريةكمقدمةالميثولوجىللاطارتوينبىيمرضالبدايةوفى

نمثوءعلىتافيرهاوكيفية،والاستحابةالتحدىعمليةلناتفسرالتى

،لملفكرةهذهأساسعلىالدينىالقصصفيستعرضالحصارات

:أنفيوى

هوالتكوينكتابفىالانسانسقوطةهةفىالمحركالفعل"

تطبي!!وهنا،الأفعىتحريضعندالمعرفةشجرةلمفاكهةحواءأكل

فىوحوأء2دم6وصورمباشر86الحضارتكوينعلىالأسطورة

البداشالانسانوصلهاالتىالوحيدةللحالةذكرىهىعدنةحدية

ءإىسيطرتهبسطأنبعد!الطعامجمعناحيةمنaالاقتصادفى

فيهاتذكرالتىالحالةوهى-الأرضوحيواننباتمنهاتبقىكل

العديقةمنالطردان.."كرونمس!زعان!،الهلينيةالأساطير

ا!بزالرجلوسياكلبالألمالمرأةستلدحيثمعادخارجىعالمالى

فىالأفعىتحدىقبولاستتبعالذىالتعذيبهو(جبينهبعرق)بالتعب

لنعلهى،ذلهبعدحدثتالتى،وحواءآدمبينالجنسيةوالعلأقة

لمضارتينممثدنلولدينهيلادثمرةتحمل،ألاجتمأعىللخلة!

.،)09(الأرض(حارث)فاعلوقابيلالغنمراعىهاب!لناشئتين

)01(2!..ibid.,Vol. 1.8 P
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هوانماوالشرالخيربيناصراعاأنالىتوينبىوينتهى

حقائقعنالأسطورةرتعبر،مختلفةصوراويتخذ،قائمةحققة

وحضارته،مجتمعهخلقأجلمنوالطبيعةالانسانبينالصراعهذا

لسمرنتيجةلمتكناذنالحضار6أنخرى1هرةتوينبىيؤكدوهنا

للاستجابةنتيجةهىوانمأ،معينةحغزافيةلبي!ةنتيجةأو،ماجنمى

فائق.بجهدللقيامالانسانوتستثيربالصعوبةتثسممعينةلتحديات

البعضاعتبرهاالتىالبيدْةنظريةثانيةتوينبىيناقشوهكذا

هذهمناقشةفىفجبدأ،الحضاراتخصائصضوئهلهىيفهمأساسا

بينمن)عرضها1سلفناالتىلتل!ومغايرةجديدةزاويةمنالنظرية

المصرية.الحضارةنذكرذلكتوضحالتىالأهثلةهنالعديد

المصرية:الحضارةبدء

الظروفتستحثوقتماتولدالحضاراتان.توينبىيقول

اهاالطبيعيةالظروفهذهوتتمثلى،التحضرع!ىالانسانالصعبة

السهواحأنلنايستبينوبالتالى،بشريةظروفأوطبيعيةبصاتفى

الحضارةفىبوضوحالنتيجةمذهوثبدوالحضارةعدوهى

المصرية.

الأفراسى)"5(والسهل،النيلوادىفىالطبيعةأنحعث

ووادى،وايران،العربجزيرةوشبهالشماليةافريقيايضعمهو)

علىفكانالجفافنحوتدريجياوالاتجاهالتغيرفىأخذاقد(السند

شمالأالتحر&اما:ثلاهةبدائلبينيختاروا:نالمناطقهذهسكات

اخدتالكالاليويةالافريفيةالن!طقةتلك:الافراسىالهل)111

نحواتجاهامبناهالطبييةاهااحوافىتضيراتكابد،الجليدىالصعرفهاية/لمعقب

الليبية،الححراءالىالنيلوادىعلىالمرفةالمراعىالتحالتفقدء/لجفات

ولو.ح!اخخال!11،بعصحراءالىوئراتدجلةوادىعلىئرنةوإلمراعى

فحولواالتحدىهدا4ازارالْهءباستجابةقاءواقدالمظفةمدهلكانان

وأرضمحرأرضالىالوادىقرارةفىالموجورةالأدغاللمجمتقمات

والسومررهة.الم!سيةالحضارت!نأبدعواانهمأىالعرافَه
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طبديةنحوجنوباالاتجاهأو،الخصدةوالأراضىالأمطارحيث

الظروفءهذهومواجهةأماكنهمفىالاقامةأو،أخرىمناخية

-.الصممبة

فاماجميرائحديايواجهونكانوْاالمنطق!ةهنوهسكانانبمعنى

الان!نارمصيرهكانيستجبلموهنيستمببوالاأوبستجيبوا؟ن

بالطبع.

هنيغيروان1اْستطاعوا/بالفعلالذينهيماستجابواالذينلكئ

الىوتحولوا،مواطنهمفىالبقاءمنوتمكنوا،صيشتهمطرائق

زراعةحاولواخرون2و،البدوهموأصبحوا،الصيدمنبدلاالرعى

معيشتهمطرائقوتغيرت،البيئةهذهجفافمنليتحررواالأرض

نندمنالمصريةللحضارة،ابداعهىهناالنتيجةفكانتبالعمل

البدائى.المجتمع

الأدت!الحوضعلىالواقعةالمنطقةفىالانسانواجههكذلك

صىالانسانيستطيعلايكادتحدياالصينسهلفىالأصغرللنهر

الممتدةالمنخفضاتأوالقاتلالجفافحيثموأجهتهالبدائيةطرالْقه

الىبالاضافةالموسمىالحرارةتغيرأو،اليانجستىنهرحوضفى

التحدياتلتلدالصيناستجابةأنغير،والادغالىالمستنقعاتوجود

صقولالىوالفاباتالمستنقعاتهذهتحويلالىالأهونفايةفىأدت

.مثمرة

أمريكافىوالمايانيةالانديانيةالحضارتانكانتفقدوأيضا

المرتفمة،الهضاب!ى8البرودالشديدالمناخلتحدياتنتاجاالجنوبية

فتدالاستوائيةالصحراءوجودالىبالاضافلأذلكهنوبالوغم

الئمدياتتلهمواجهةفىرائعةاستحاباتيبدعأنالانسانايمشطاع

تمدماتليوأحهواالببالعلىالزراعية(لمدرجاتفىتمثلت

الطب!عة.
-ت

مغتوينبىتوصلوالتىالأخرىالأمثلةهنالعديدوهنا&

هىالصعبةالأحوالأنهزداهانتيجهالىجميعهادراستهاخلال
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قيامفوصهوألبشرية،الطبيمم!للبيئاتتهيىءالتىفقظ

البيئاتتلل!ندرسن1عليناينبفىذلكعلىوبناء.الحضارات

هد!واستكمال6الحضارنشاةفىمساعدأعاملاباعتبارهاالطبيعية

يرظحيث،البشريةالبيثاتبميدانيتفلقالدراسةمنالمانبء

البيناتهذهبطبيعةتتصلرئيسيةدوافعخمسةهناكأنتوينبى

.الحضاراتمبدعةالحقيقةلىوهى

الصعبة.رض81دافع(1)

-إلجدلحدةالأرضدافع)ب(

.النكباتدافع%()

الضغو!ط.دافع(د)

هالعقوباتدافع(رو)

بددا+4.ةاى،الطبيعيلأبالبيئةالمتعلقةالدوالعاسةبدإ1ول!ضبد"

فيهانفسهاالبلادبعضتجدالتىالصعبةأوالشاقةالظروف

:المثالسبيلفعلى،قتقاومهأ

للانسانهائلةتحدياتالصيغفىاياصنوالنهرطرح(ل!د1)

خلالىتجمدهالىبالاضافةوسم9-فىللملاحةصألحايكنلمفهو

وحاتق،النهرهذاتحدياتالانسانواجهفقدذلكوهع.الشتاء

،بالفض!ذلمكمنتمكنأنالىعامآلافأربعةطوالاتجاههيغيران

كاختفيضاناتهأنفسنلاحظ"اليانجستى!نهرالىنظرناماوأذا

ع!تالصينيةالحضارةنشاتفقدهذاومع،الأصغرالنهرمنأقل

لمماوههطبمعمهكنم!جهوذلمكال!انجسحىعلىلاالأصغرالثهر

-.-.التحدي

:الجديدةالأوضدافع(ب)

ازدهارهاذرو!ن1يبينالحضاراتمعظمتاريخأنتوينبىيرى

للاسلاف،موطناقبلمققكنلمالتىالجديدةالمناطقتلكفىكان
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الهندب،8للحضارنعرضأنويمكننا،الكبرىالدياناتظهرتفهكذا

:المثالسبيلعلى

المرليةالمصادرنعينن9يمكننا،الهنديةاطحضارةفبتحولنا"

الذىالدينفىوبخاصآالهندية6الخيافىجديدةابدأعلعناصر

المصادرتلهونبد.الهندىالمجتمعفىللنشاطمركزادائماكان

:المنوبفى.للهندوسيةالمميزةالصورتجسدتحيث،الجنوبفى

العثة"كانت،والمتخيلةأوالماديةاثواضيعفىالاَلهةعبادةفتمثلت

هيتافيزيقيةيغبدالذىالالهوبينبينهللعبدالشخصيةالعاطفيأ

لهذاالأبهوسانكاراويعد)معقدعقلىلاهوتىلنظاموعاطفية

هذهوكافة(م.ق788فىالجنوبكلىولدولقداللاهوتىالنظام

رضا9الهندكانْجنوبفهل.جنوبارفىللهندوسيةالمميزةالصورة

(.Y")2جديدةأرضاكانأنهجديدةأمقديمة

-طهوبخاصلأ،1خرىدوافعأيضاتوينبىيذكرنلكجانبالى

ذأالبحرعبورعنالناشىءالدافعمثلهامةآثارلهاتكونالتى

الاستقرارابداعوهو،هامأثرذاتبحريةهجرةعنه!تنتج

معينة.بشريةلمجموعات

وهى:الأساسيةالهجراتبعضالىتوينبىيشيروهتا

عبروالدوريين،والايونيين،والايوليين،التيوكريينهجرة!

التيوكريين8وهجر،بالأناضولالغربىالساحلالىايجه

المينووية8الحضارسقوطبعدسوراساحلىالوالفلسطينيين

بعدوذله،بريطانياالىالشمالبحرعبووالجوتالانجليزوهجرة

.")13(الهلينيةالحضارةسقوط

الأنطد"انتقالوهى،واحدةحقيقةكلهاالهجراتهذهوتجمع

هدهم!خدوهكذا،الهجرةحدوثابانا!لهاجرينلهؤلاءالاجتماعية

.الحضارىالحافزشكلتوينبىعندالهجرات

012
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البشرية:بالبيئةالفاصةالدوافع:ثانيا

وهوالأولىالنوعهمانوعينالىالبشريةالبيئةترينبىويقسم

والنوع،المجتمعاتخارججغرافياتكونالتىالبشريةالبيئاتتلك

3المجتمعاتجابمثي!بعتمتزجالييثأت-!تالتىتلكهؤ71خر

هىمنممدوافعأيخيرإعثلاثةلديناي!ونهذاوعلى

،الضغوطعنالنالجوالدوافعع!ايضمرباهـ،+اف!اينالح

.!عثوباتحكنألناتجاِلدافعوأخير!

:الضرباتعنالئماتجال!افع(1)

ijijهذاعلىيترتبمادائماأنهتوينبىيرى LJUIفعل

أخرىوردود،الحربيةالكوارثعنتذجمالتىتلكفىتلا!ظعديدة

الرسل.أعمالخلالمنالدينيةالردودفىأهمهايتمثل

كدافع:الضغوط(ب)

الخار!يةالتحد؟تتلكأوالخارجىالضغطهناتوينبىيقصد

تاريخقىبوضوحالظاهرةهذدوتتجلى،الخارجمنتكونالتى

لضغطدائماهعرضاالجنوبىالجزءكانحيثالمصريةالحضارة

تعرض!-"ا!ثرهوالجزءهذاولأنالنوبةقبائلهنواعتداءات

خلالهمنواستطاعقوىبنفوذالرينذل!كمنذتميزفقدللتهديد

الخارجى.التحدىهجابهة

كدافع:الغقوبات()كل

جزءداخليحدثالذىالداخلىالتحدىالىتوينبىيشير

علىالقدرةبفقدانالجزءهذافيصيبالاجتماعىالكيانهنفقط

توجهالبشريهَالمجموجثةهذهنجدوعندئذالتحدىذلكمو)جهة

يدظ1علىاضطهادهنالبشوهالاقاهانفيهفتبدعخر2لمجالقدراتها

علىتوينبىويدلمل،أستثنانيةاستجاباتالىأدىقدمستبدةفنات

الأرقاءهؤلاءوحقق،الغربيةالتحدياتعلىالزنجىباستجابةذلل

القيم.معانىتحملالتىبالمسيحيةالايمانمعجزة
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اذونالةبصحةنتنباأناذنيمكنناهلتوينبىيتساءلذلكبعد

تعاظرذاكيعنىوهل؟،اكافعاشتدالتحدىزادكاها"الاتى

هماكأنذلكعلىتوينبىيرد،التحدىاشتدكلماالاستجابىةدرجة

على،تحدياتاستجابتهاخفقت9قدجماعاتعلىالأمثلةمنالعديد

والاستجابةالتحدىبينللتفاعلماكلأنونوجوديعلىوهذا،معينة

ومو،درجاتهأعلىفىالمدافعفبيكونللشدةهترسطمدىفثمة

."الذهبىالوسط!اسمعليهيطلقما

ينوالعفللاحدىاستعراضهخلالهنتوينبىيننهىوهكذا

الشهيرةظريتهالىالبدائيةالمجتمعاتمنانبعاثهاوكي!يةحضارة

الزمهعمليةتفسيرالىذلكبعدلينتقل،والاستجابةالتعدى!فى

انمهيارهاهوكيفية،الحضاراتلهذه

:الحضاراتنمو:ثالئا

التىالحضاريةللمجتمعاتفحممهخلألنتوينبى!لاحظلقد

التحذنيتَأهامالصمودتمبسَبملمالمجنمعاتبعضهنأك6ننشأت

توينبىويسمى.التحدياتهذلشدةوفييك؟صوللي!رقيانظض

مىأخفقتالتىأىالمتغَطَةاتا!لحضاساالحضا!-ات

الىالحالبطبيغةا!راتهذهمثلوجودويبندى.استمرارها

التىالحضاراتهذهبينومن.نم!-الح!بارات!نس!هدرأ!تمهَ

نادىلتحدواستحابةكنتيجةذشاتهاوكانتالاستمرارىأخقفمت؟

:المثالع!يلفالبولينزيون،والبدووالاسيكمو،البولمينزيين"

ء!رلرحلاتهمانجازهمفىالمتمثلةالرائعةاستجابتهمفيهميلاحظ

دون،شاسعةمسافاتعبرواحإث،فقطالزوارقطزيقءنالمحيط

هـكذأ!تحمد،-التوتر!الحالوظل،الأمانهنقدرأدنى

القدرةأسي!-جمالماضىفىكانواالذينهؤلاءنهار9و

ص-.ْالمحيطفىالسيطرةعلى

علىالمجدمعا!هذهبعضاس!جابهالىالدملظهاوأذا
!الاسبرطيونهوهوذللعلىناخذضمئا)أنفيتكنناالبشدريلأالتحديات

.والبشِرىالتِحدىبهطبي!نوعىالإسدرطيونواجهاذ
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الزرأعيةالأراضىمساحةضيقفىالأولتحديهمتمثلولقد

مع!يئستاحم!-س!يخل!!--رو!هـلعدالدَ+"الحدالى
الحرب!كانت،والسينيينيخؤهـحمراْجمر-!شِ!مجبنهع!ك

!حربحواآلأولىالمسينبة،81سبرطية
اشئالثانيةالحربنتائجكانتولقدم.قا!62الئانيأ
وهقاومةصلالجةالهزيمةزادتهم.ادأنفسهمالمسينيينعلىوقعا

الأسبرطىال!ارلخمجرىفمهحولواالذىالحدالىللاسبرطي!ن

كله.

لاليكورجوسى،نظامتطبي!فىأسبرطةشرعتالحينذلكوهنذ

لأسبرطيين،قادةمنلسلسلةجماعىعملىبمثابةاعتبارهيمكنالذى

ي!ضىالعصكريةالخدمةثىمعينانموذجاالنظامهذاوضعحيث

الوحيدالهد!وكان،"عاهاوخسمينثلاثة"الخدمة!؟تكونبان

النطامهذاواستمر.لاتهزمحربية8دا9تكوينهوذلهمنوالأساسى

عندمانفمطعليهقضىقدالنطامهذاأننالاالزماهنثرنينقرابة

.تراخإةحا!ىالأسبرطيونصببح9

الثسب،وأعىالأسبرطىدالنظامتجاهلفقدذلهالر،بالاضافة

والكبد،الكم:همامتباينينهدفينالىذلكيهدهـهنوكان

أرسطوكلئبوثد.مدمرا-،أن"يكونلانجدتظام3اهذاومثل.معن!)14(

7:سبرطة1أط!على

ننسبقهواجتماعىنطاملاىالأسمىالهدفبكون؟نيج!!

."والسلاممتفقةتكونن1يحبالحربيةاللطم"*كذاالنظم

ليجصييا-هـا!النمادْبليعضىصثرخىمبئمويثبىين!هىوبدْله!

!ل!تنتم!آبم،إ!سثتبريما-كهلدخدتعرضتايئىالممعطلة-ص!

إ!لكاءيصيأه!لأالبجثالىِنلهبغد-!لملكلنموهامواصلة

-ءالحضارات

.سلمانصحمودأحمدثرجمه،واكينةالحرب،يخبىتهلدارنو!

،6491،انمرة،العربيةالنبضةدار،أني!محمدد.اجمةمر

".vت؟4صىص
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:الحضاواتار!اءماهية(ء)

ن3لتكرتاليةعمليةهوتوينبىنظ!روجهةمنالارتقاءان

منلابدأنهأى"و،ليانجألين))ويكق!-جودحممىالحضتأرات

وي!تآجديذتجدألىالمتحدىالطرفيحفزومحتوىانطلاقوجود

وجهةيومئبىولدعبم،لآتن!هصعققتيماآ!لماءفىاشلج!هكدا

ا!لينية.ا6لمما!ضورالحضارهذه5َ
---،-سحىصى--ح!!-س!.

الهلينية:الخضارة(ب)

الناشنةالهلينيةالحضارةواجهالدكأالأولالتحدىبدالقد

فى:هتمثلاحديثا

المينو!ةالحضارةت!حللتر&رقد.القديموالظلامالفوضى"

فوضى"لاينازعالذىالحقتات(القديمةكريتجزيرةحضارة)

الحضا-ةلحياةالأولالتيدىهذا"..،الاجتماعىالحطامهن

4سريرهفى،هيرقلخنقفكما.بالانتصاروجهقدالالينية

المنضفضةالأراضىشعبحل،لتقتلاهاليهأرسلتااللتينالأفمتين

ببسطالنفسعنالدقاعفىم!مكلتهم(القديمةاليونأن)لهيلاس

انتصارهمو!سم،الهضابسكانالصواشن!يرانهمعلىسيطا-تهم

الرعى،وليسوالزراعة،القرىوليسالمدنعالمهيلاس!كونأن

نحاحنفسبين،ذلكعلىوعدوة.الفوضىوليصوالانظ!ام

فالانتصار،ثانتحدعلىانتصاراتالأولالتحدىلهذااستجابتهم

قوبأعطىالمذخفضةالاراضىفىللزراَعةالسلمىالسعىكفلالذى

اطاماالتوقفالىتصللمالدافعةا!وةوهذه.السكانلنمودافعة

الوطنثىللزراعةأهكنحيثكثافلأ؟!قصىأىالسكانوصلعندما

م..تساعدهاأنالهلينى

سلسلةشكلالسكانزياد؟لتحدىالهلينيةالاستجابةاتخذت"

اختبرتقدالمشكلةلحلطريقةوأوضحأسهلانت3و.بديلةتجارب

وكانت.السكانمنالاقلالالىبالعودةلثمربدأت!تىوطبقتاولا

اعتما!هاوشهعلىصعوبةوأكلروضوحاأقلبديلةطريقةهناك

صسص
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حلاحفققدكان،الوفتهذاأثناء،الأولىف!نهاوتطبيقها

..،للمشكلة

لهْللدهالسياسيةوالأداةالمحاربينلكتائبالمسلحةلأداةIو"

فىالكبرىالأغريقبلادالهلينيةالطلالْعهنحشدأسس،المدينية

الجديدةوببلوبونز،والكونايطالميابرابرةحسابعلىايطالياهرتكز

سريناكاوفى(و!بولونيابطليموسووبيرثيرثوارسينوى)جزيرةفى

لايب"الشمالىالشاطىءفىوخالسيدس،ليبيا6برابرحسابعلى

."تراسيانزبرابرةحسابعلى

وعرءماطولاايجهبحرشواطىءهناليونانتوسعوكان"

الأبيف!البحرلشعوبتحدياذاتهالمتوسطالبحرشواطىءحول

.،)15(الأخرىالمنوسط

ى9الحضابالارتقاءوصلتهاالتكنولوجيةللأسالميببالنسبةأما

بعمليةقليلاأوضئيلاارتباطاالالاتبدىالأسمالميبهذهأنفنجف

!يث،ذلكمنالعكسعلىحالاتهناكانبل،الحضارىالارتقاء

شكونبينماإلتكنولوجيةالأساليبتطوربوضوحفيهايظهر

.السكونحالمةفىالحضارات

التوهلحتاريخمنكليكلهرلممنه1توينبىيسثضلصوهكذا

وعلى،الاجتماعىالتطورقوانينالتكنولموجياوتاريخالجغرافى

البيئةةىاذنتكونلا،عنهانبحثالتىالارتقاءفقاعدةن!لك

يكمنالحقيقىالارتقاءقوامانبلالبشريةأوالماديةسواءالخارجية

داخلية.لتحدياتنتيجةتكونالتىالاستجاباتتلكفى

التطورعلىيعتمدلاتوينبىعندالمدنياتفنمو12هذوعلى

بقوله:ذلكويؤكد،الجغرافىالتوسعأوالتكنولوجى

،الحضاراتوتقدمالتقنى)نتقدمبينعلاقةتوجدلاانه"

.,ArnoldToynbee..!لألأP.+د0-,121م! Op. Cit., Vol
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هذهأنتوينبىيقول؟الحضارات)رتقاءطبيعأأذنهىفما

انتقالبمعنى،الروحىالتحولفىالمصيرتقريرفىتكمنالطبيعة

روحى.هاهوالىالداخليةالىالخارجيةالبيئةمنالتحديات

منظورةخلالهنولكن،ثانيةالارتقاءعمليةتوينبىويحلل

الذىالمجتمعأنالىتوينبىيشيراذ،والفردالمجتمعبينللعلاقة

الذينالأفرادبواسطة،جزاؤه9تترابطانماالحضارةنحويسير

اليهم*هوينتسبالذينأو،اليهينتمون

الأولى:تقول4بالمجتمعالفردبعلاهْةتتصلأننظروجهتاوثمة

ناالثانيةقول.دالفرديةالدراتمنحشدألاهاهوالمجتمعان

الكل،هنجزءاالافليسالفردأها"لكلوهوالحقيقةهوالمجتمع

ةكلتا.والفردالمجتمع.بينالع!ةماهيةنوضحأنفلابدولذك

تقول،والثانيةالواقعةاالحقيقةهوالفرد:تقولالتىالنظروجهتى

وصفانحدتوينبىرأىفىولحَنالأساسيةالحقيقةهوالمجتمعن9

وهو:،للعلاقةآخر

.أفرادهبينللعلاقاتنظامالاماهوالبشرىالمجتمعان!

توافقا4الأفرادفاعليةمجالاتتوافقعلىتقومانماالعلاقةوهذه

.،)16(المحتمعنسميههاهوذله،مشتركةأرضعلىيجمعها

عددبيئالمشتر&العملمحالهوالمجتمعيكونذلكعلىوبناء

الىيربمالأ!مماسفىالفعلومصدر،الفعلميدانوهوالناسمن

منأعظمهمالأفرادPI.وهؤالمجتمعهمنهميتكونالذين،الافراد

وجميع،للكلمةالحرفىبالمعنىعباقرةهمولكن،عاديينرجالاكونهم

وأالأفرادهؤلاءخلالمنتنبعثتوينبىعندالارتقاءأسباب

هذهاستطاعتفكيف،توينبىعليهايطلقكماالمبدعةالأقليات

عملها؟فىالنجاحتحقيقالأقليات

III)

M
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بذا!طررشعنالنجاحهذأتحفي!أمكنقدنه9توينبىيذكر

الجدبلتطبيولخر7جهدبذلالىبالاضافة،المضاعفالجهد

؟!.،مشقهأكثر،الثانىالعامكويعتبر.لهوفقاالأنفسوتكييف

التدريبطريقعنالالايتاشالأقليةأثرالأكثريةاقتفاءمشكلة

.والتصوف

مزدهجةحركةأنهعلىالمبدعالفردفعلكيفيةتوينبىويفسر

رأىفىا!لأقألفردحمكمليتصفاذ.والعودةالانساحبقوامها

بغبةوالاعتكاف،العودةثمالاعتكافهنمزدوجةبحركةتوينبى

هذهوتتجلى.الرفقاءلمهدايةوالعودة،الاستنارةالىالوصول

محمد-"أمثالوالأنبياءالرسلىهنعددحياةفىبوضوحالظاهرة

الصغرىالمجتمعاتمنعددتاريخفىتتخلىكما-بوذا-عيسى

هذافىونعرضاليهاتنتمىالتىالمدنياتارتقاءفىشاركتالتى

8،هحمد!وهوالعظامالروادحياةمنالأمثلةلأبرزاَلصدد

وسلم،عليهاللهصلى):م!حمد(-)

تاربخعلىكبيرأثر(وسلمعليهالهّصلى)محمدلرسمالةكان

الجزيرةتاريخبأنفيهالقوليمكنالذىالحدالىالمربيةالجزيرة

قبقالعربيةالجريرةكانتفقدذلكالىبالاضافة،بهاهرتبطاكان

اقتحامعنالناتبةبالآراءهملوءةعامالمفىبنحومممدمجيىء

أثِكانولكن،الرومانيةالامبراطوريةمنالآتيةالثقافيةالتاثب-ات

الروحيةالشحنةكانتالرسولزمنوفى،فقطكمياالتغلغلهذا

لةالرسعلىكانولهذا.الانفجارعلىتوشكالجزيرةشبهفى

الثقافية،التاثيراتهذهتجاهالفعلردودشكلتقررأنالمحمفية

علبكااستندالتىالمقدمةبمثابةوالعودةالأنسحابحركةفكانت

5محمد)79(تاريخ

-توينبى:ويرى

فىالروهانيةلملامبراطوريةالاجتماعيةالرياةفىمظهرين-ثمةهـأن

.81صصابقمرجح،البثريةتاريخ،نونجبىهـأرنولد
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لأنهماوذلهالعربىالعقلعلىعميقاتاثيراأثراقدالرسولعصر

هذهوأول.العربيةالجزيرةفىوجودهماعدمبوضوحبجكعهما

هووثانيهما،الدينمجالفىالتوحيدتطبيقفىكانالمظاهر

،..الحكوصوالنظامالقانون

عمرههنالأربعينفىوهومحمدانجازاتأهمكانتوقد

فىمممداهتمحيث.ا!لرحلتينهاتينتحقيقهى(!906)وفى

المرحلةفىسياسةعلىالبالتركيزثمالدينيةبالرسالةالأولىالمرحلة

.،)18(الثانية

رثيصيينهدفينلتحقيقحياتهكرسقدمحمداأنذلك-ويعنى

إ!االدعوةثمالتوحيديمو،الدينفىالتوحيدالىالدعوة:هما

.الاسلامبفضلذلكلهوتم،والقوانينالنظم

ولقد،الاسلامىلملتاريحبدايةالهجرةهنالمسلمونويتخذ

دعوتهيقبلولممالدينالىيدعوسنةعشرثلاطةمكةفىمحمدظل

اليهمرغبمحمداأنحتىالشديدل!لأذىتعرضواالذينالقليلونالا

لصصَلحالوضعهـتغيرIVYعامولكن.الحبشةالىالهجرة

يطلبون(المدينة)يثربمنرسللمحمدوجاء،المعمديةالرسالة

الضلاةاتتمزقهاحينذاكيثربكانتحيثأهررهمتولىاليه

كرسم،انهبل،والمهاجرينالأنصاربينمحمدوأخى،السياسعية

والقوانين،والنظر،التوحيد:هماأساسينهدفينلتحقيقحياته

تطبيقظهرانيهبينيضمالذىالاسلامبفضلبالفعلذلمكلهوتم

.همعاالتنفيذيةوالسلطةالتوحيد

وليست،المبدعةالفرديةالشخصيةأنتوينبىرأىفقدوهكذا

بعضوياخذ،المجتمعاتلتطورالرلْيسيةالمحركةالقوىهىالشعوب

الصناعأناعتبارالىيؤدىالمنهجهذالأنتوينبىعلىذلكالمؤرخين

يطل!الذين،المبدعةالشخصيات!هؤلاءهململتار-الحقيقيين

!
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متصوفي،"صورةفىيظمهرونوالنيئ،8الصنى"اسمتوينبىعليهم

هماةأساسيتينسمتينبوجود!شيزونءسياسيين-رسق-

)خفاقهمأولنباحهموفقايتحدد،والعودةثمالانسمابأوالاعتزال

هؤلاءأعمالالىترجعالمدينةمنمز)تكافةأناذ،التارىمسار

أشرناكالمتىالسكونمنحالةفىالجماهيرتكونحيئفى،العظماء

الأسقاذ1يضاينكروهنا.البدالَيةالممتمعاتحياةفىاليها

تمئلالجماهيربانتعتقدالتىالنظريةهذهتوينبىعلى،شبتولين"

ولكنايجابيادوراتمثللاخاملةقوةفهى،التطوروجهفىعفبة

التاريخى؟التقدمفىالحاسمالدورصاحبةهىالجماهيرأنالحقيقة

يلعبونفالأفراداذن.قيادةبدونجماعةتوحدأنلايمكنذلكوهع

الأوقاتفىبالمفعليظهرونولكنهمالتاريخىالتطورفىهاهادور)

لظهورهمالمجتمعفيهايحتاجايتى

:ألحضمارإتاثفيار!ريا

نظبريةأضلا-علىالحضاراتانهيارفىتوينبىنظريةترتكز

منحضارةفىوتكزارهالتعدىفاستمراروالاس!ابةالتحدىفى

المضمارةوتصمغديمسمتح!طى-لتح!أناماالحضارات

ا!عهذهتخغأنيىا!ما،التقد!!حشفى

المممدسلةوهذهالتحدياتتلكازاءاستجابةخلقوفىالتحدى
خصحفداتجيتقهتهذه--اجمجذازَا-ء.،يخففةالايشجانجاتمنالمتكررة

تعرضضرورةهنوبالرغم.المضارات-لتدهورالأساسىالمصدر

التخدفيتهذهأنالاللارتقاءأساسىكشرطللتحدياتالحضارات

3لطريقخضميه!ق!غلىخاقزاتكونِحَىالعنفمتوسطةتكونأنلابد

والتفريطالافراططرف:طرفينبينالوسطالتحدىبه!بذاالصِا!مد

تقدميضمنالذى"الذهبىالوسعا!اسمترينبىعليهيطلق

فشدئذعنيفاالتحدىكأناذالأنهالارتقاءطريقفىالحضارات

ضعيفاكانواذا،لهمدلحْمةاسجابةتحقي!فىالحضارةستخفق

د)قعماالتحدىهذأيشكللنحينذاكلأنهأيضاالحضارةفستضفق

وارتقائي.للحضارةصورةباى

912
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خلاقهنوأسبابها،الحضاراتانهيارسمالةتوينبىويعالج

ت6الحضاراضمنهاومن،حضارةوالعشرينللأحدىدراسته

ال!شرأها،بالفعلزالتقدحضارةعشرةثمانفهناك،المتعطلة

تبد،فهىالغربيةالحضارةماعدا،الحياةقيدعلىلاتزالالتى

توينبىيؤكد؟الانهيارهذاطبيعةفماهى،الانهيارمظاهرعليها

هى:نلاثةفىويحصرهاللانهيارأساسيهْعواملعلى

نأيمكنناالحضاراتانهيارلطبيعة،العرضذلكبعدلا

عزوفوبماللتا!لى،الأقلمةلجكةالخفات:هىنقاطغلاثفىنلخصه

الاجتماعيةالوحدةفىضياعذلكويتلو،عنهاالأكثريةوانسحاب

.،)99(ككلىللمجتمع

والذء،ثانيةللارتقاءتحليلعمليةخلالمنذلكتفسيرويمكن

المبدعين.هؤلاءأعمالهنأصلايصدر

حهلتاناالاتتقدمن9لايمكنالأقلياتهذهأنتوينبىويرى

نأ،المبدعةغيرللجماهيرلايمكنوبالمثلى،طريقهافىمعهارفاقها

مىالزعماءواجبيكمنوهنا،الشخصياتهذهوضعالىترتفع

وهىواحدةوسيلةبواسطةالاذلهولايتيصرالصماهيرهذهتحويل

لحطرالأقلياتتتعرضالحالةهذهفىولكن،،الآليةالمحاكاة"

هما:ناحيتينمنالاخفاق

الأولي:1الذاحية

وتمول،عملهاعنالمبدعةالشخصياتهذهلمتوقفنتيجة

اليوتلحابالعجزالأقليةهذهتصاب،تدريجياعنهاالجماهير

.النظاملاعادةالقوةاستخدام

الئانية:الفحية

المضاراتفىالتحللبالتالىيحدث،سبقلمانتيجةوهى

الداخليةالبروليتارياوتبط،الجماهيرهذهانشقاقفىيتجلىالذى

.الانهيارلعمليةالأساسيةالمظاهرأحدوتعتبرالظهورفى
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فقدانصورةفىيظهرالذىالثمنبمثابةذلكتوينبىويمتبر

للحضاراصالحقيقيةالانهيارقاعدةيعدوالذى،المصمرلمتقرمر

فقدانخلالهاهنيتضحالتىالأمثلةبعضهناكجم!قنلك

نىالجديدةالاجتماعيةالقوىدخول:منهانذكر،المصيرتترير

فىتنافرحدوثالىيؤدىوأنلابدالذى،المجتمعاتمنمجتمع

مهياةالنظمهذهتكنلمماذ.أصلاالمجتمعمنهايتكونالتىالنظم

النظملتلكبناءاس!ادةالقوىهذههايصحببال!
متعارضتينبطريقتينوظيفتهاالقوى1هذهتؤدىوهكذا،القائمة

هما:

تتفقالتىالقديمةالنظمطريوَعنوظيفتهاتحقق:الأولي

وغايتها،

داخقتميزبغيرالقوىهذهتدخلالوقتذاتفى:والثانية

بالفعل.الموجودالأخرىالنظم

تمرخص"أمامثلاثةبدائلبينيختارلانالمجتمععلىوهنا

.جديدةابتماعيةقوةلتحدى

.الحديدةالقوةهعلميتسقالمجتمعكيانمنىتعديل:الاولى

مؤقت.تعديلبمثابةتعدثورةقيام:الثاثية

والتىبالانحرافتتصفالتىالاجتماءيةالأفعال:وثالثا

.)02(المجتمعانهياربوضوحخلألهاهنيجلى

ا!نظمعلىالحدمدةىاهذهضفعاأيضالْوينبىويوضح

ا-دْقدجديدتينقوتينعنْنموذجينباعطاءالقديمة

الديمقراطيةوضغط،الصتاعةضغط:هما!!يث

سمالمية1يمالريوضحهالماكدهصحصةنظامعا!الصناعةفضغط

لرجمة،التاريخدراسةمختصر،!ومرفيل:نوبنى-رنولدكا

والترجمةالضأليفلجنة،غرلالشفيهقمحمدمراجمهشلمحمدفؤاد

.11ص،ا111،أولىطبعة،اقاهرةا،!التر
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الدينىالتمصبيبديه.الديمقراطيةوضغعا،والشيوعية

.والاخمطهاد

أدتالذىالدورلمتوضيحتكفىالأمثلةهذهن6توينبىويعتقد

هواجهةفىالقديمةالنظبمتزهتخلالمن،الحضاراتانهيارفى

.الجديدةالقوى

التجانمى،انتفاءعلىآخرمثالاذلكبعدتوينبىيتناولأصما

هروحمبممدات)عبادة"وهو،الحضاراتانهياريسببالذى

معال!ةفى،حدولحدلحوعهأنهوالفكرة

هما:العاملينوذلكالتالىالتحدى

استحابوأالذينالمبدعدورلظديةالمحتملينعدديقل:الأول

سابق.لتمدى

المبدعبدورقامواالذينالمبدعينهؤلاءلعجزونتيجة:الثاني

نحوطر!فهشالمصتمعمعاونةيممرتطيعونلافانهمالساب!ال!يلمى

..ألأماا

فريتمثلالذات8عبادعلىالأمثلةأقبحأنتوينبىويرى

تستهويهموكانت،سامياهكانالنفسهاليهودشعبوضعاذاليهودية

السمو،هقاامتياز3وحدعليهمخلعقدالربأنمدارهاحقيقة

انحرفتوقد.الممتاراللهشعبيجعلهمأبدىعهدىطرشعنوذلك

الفكرىْالجمودالىالحقبقةللكبهم

خر7سبباالمرهمةاَعةأيضاتوينبىيعدن!لكجانبالى

لمنأداصهيم!لنسبةهىاذالحضاراتانهيارالىيؤدى

لن!تيمور"أعمالمثلمعروفةذلكعلىوالأمثلةاستعمالهايسىء

هىواحدةظاهر8تعمعهمهؤلاءفكل(الأشورسوالملوكشارلمان

ألعسكرية.الجسارة

!حللعنينتحانماالانهيارهذان9الىذلكبعدتوينبىويشير

بمالافحلالطبيعةوهاهى؟المدينةتحللهؤشراذنفماهوالمدمنة

ولكق،التمدىتكرارهوالانحلالفكرةقوامن6هنايمتوينبى

-
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ويترتب،الارمكاثحالةمنالمكسعلىوذلكالاستجاباتاخفاقمع

!لالانتفقاعدةاذن،الأخزىتلو6ال!حدءإلمربروز،هذاعلى

قبلوتحدث،ساسية81العلةالتفبفثابةالانهياراتفىتتصتل

المجتمعاتضدانالبىيرجعانما،!لهالانح!عصلية

الخلافا.تهذهوتتجلى،الداخليةالخالقاتبسببمصيرهالتقرير

تكإنوالتى،للجتصعكياندلظتحدثالانش!ثطىى:ة

والانحدل.المحد!رالهلاهة

ا!ل!ة:هىألانحلالتحدثرنيسيةعواهلثلاخةوهنا&
-.الخارجيهوالبروليتاريا،الداخليةوالبروليتاريا،6المس!طر !ح!

:المس!يطرةا!ليات:اولا
مسيطرةأقليةالىالمبدعةالأقلية-شرنا9أبئسب!كما

الاحتفاظعلىقدرتهاوعدم،ألابداعيةللطاقةفقدانهابسبب

ههمتهاولانجاز،القوةاستخدامالىحينذا&فتلجا،بمركزها

النزعةذووالأفراد:همأالأفرادمننوعينصفوفهاالىتجتذب

المحاربة،العيوشأثريقتفونالذينهمآخرونو(نجراد،الحربية

ذاتى،تعقيمبعمليةتقومفيلكوكلنها

وعتماخفاقهاتخفىأنالمسيطرةا+فليةأيضاوتحاول

لاحظفقد"الجاهعةبالدول"مايسمىانشاءطريقعن،فعاليتها

حضارةعشرةخمسثمةالمنحلةحضارةالعشرينبينهنأنهتوينبى

بمثالةالدولانشاءفترةوتعتبر،الدولهذهمثلأسستقدمنحلة

نطلقأنيمكنوالتى،المندثرالمجتمعحياةفىالأخيرةقبلالفترة

الدولة)الدمانيةالامبراطوريةذلكمثال"الهندىالصيف)عليها

وومانيةادارةهنا&كأنتحيثال!هلينيةلملحضارةبالنسبة8البا!مه

الأقلياتأنتوينبىيرىحالية6علىولكن.عاليةكفاءةذات

خىالحربيةالنزعاتأصحابالىببقائهاتدينانماالمسيطرة

.الأساس
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الداخلية:البروليتاريا:ثانيا

والتىالهامةالأخرىالعوامللأحدذلكبعدتوينبىيعرض

ويتمثل،المجتمعهذاانحلالعنهيتسببالمجتمعفىانشقاقاتحدث

."الداخليةالبروليتاريا"اسمتوينبىعليهيطلقهافىالعاهلذلك

البروليتاريا،الىالمسيطرةالأقلياتمنننتقلعندما..."

الأولانطباعنا،أيضاهنا،يفرزسوفباحكاململوقائعدرسافان

وسوف.للنمطمعينتنوعيوجدالمترللالمجتمعأجزاءكلداخلبان

نأ،الروحىالتنوعهذاسلسلةفى،ثانيةناحيهْمن.،أيضانجد

وبينما.متعارضتانالخارجيةوالبرولميتارياالداخليةالبروليتاريا

نأالاالمسيطرةالأقليةلدىمماأضيقهدىالخارجيةللبروليتاريا

.،)92(00اتساعاأكثرالداخليةالبروليتارياتاثيرمدى

الجماعةتلكهىتوينب!نظروجهةمنالداخليةوالبروليتاريا

.سعهدسىموَتكونالتى
!قط،باجسادهمالمجتمعلهذاينتمونبانهميشعرونأنهمذ.د

محرومهبانهاشعورهاهىالجماعةهذهتميزالتىالأساسيةوالصفة

هذاأنتوينبىويرى.المجتمعهذافىالمشروعةهكانتهامن

ء!أنشقتالتىالداخليةالبروليتارياعلىأيضاينطبقالتعريف

هىالبروليتاريالهذهالرلْيسيةالسمةكانتاذ،الهلينىالعالم

هذءتالفتوقد.منهليسواولكنهم،هجتمعفىبانهمشعورهم

هى:عناصرثلاثةمنا!هلينىللمجتمعالداخليةالبروليداريا

حضاراتهنوأعضاء،بالحرمانتشعرالمجتمعفىأعضاء

!سشغلة.وجنودخرى9

البروليتا-يأ!وهووالأخيرالثالثالعاملالىذلمكبعدوننتقل

.،!لخارجية

!
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الخارجية:البروليتاريا:ثالثا

عندماالمجتمعاتانهياربدءهعالخارجيةالبروليتارياتبرز

،بالانهيارأصيبتلحضارةالمسيطرةالأقليةعنالانشقاقيعدث

توينبى:ويقولا

الداخلية،البروليتاريامثل،الذارجيةالبروليتارياان"

لحضا88المس!طرالأقلمهعنللانفصالبعملالوجودالىنفسهالظهر

يحدثهالذىوالانقسام،التحللحالةودخلتتحطمتقدكانت

البروليتارياهعبالمقارنةلأنهملموسالحالةهذهفىهوالانفصال

الأقليةمعجغرافياممتزجةالعيشفىتستمرالتى،الداخلية

فاق،مجزأةأصبحتوقدالأخلاقيةالهوةجعلتهاحيثالمسيطرة

المسيطرةالأفليةعنالشعورفىغريبةليستالخارجيةالبروليتاريا

علىتتبعهايمكنطليعةبسببفعلاعنهاومنفصلةبل،فحسب

..الخريطة

نأتؤكدالتىالعلامةحقاهوالطليعههذامثلى!وتبلور"

الحضارةتطلأنشرطلأن،ظهرقدالغارجيةالبروليتارياانصهال

الجبهـاتفىمأعداراسخةجذورولديهاصعوبةلديهاليس،تنمو

.النوعنفسمنالأعضاءبعضأوعضومعتصطدمن1عليهاحيث

الظواهرمنمجموعةتظهرأكثرر9حضارتينبينالصداماتوهذه

،)22(0.الاجتمأعية

هنادأنالىنشيرأنلابدذلكجانبالىأنهتوينبىويذكر

ا!أعمافىوتمثلت،الخارجيةالبروليتاريالهذهكانتابداعيةأعمالا

الفربىالوطتىالشعرفىأثرتالتى"الشعريةكالملحمة"رائعةفنية

طويلة.عهودا

توجم!عندهذهالتحللعمليةالمؤرخينبعضانتقدوقدهذا

محدد-غيرمعانبضفىتوينبىأنالىكوسمنسكىالأستاذيشيراذ

22 I)
491,.Ibid..vol. ..V P
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الذىبالمعنى،بروليتاريالاكلمة"نلايستخدملافهوالكلماتعلى

العنصربمعنى،بروليتاريا"اللفظهذايستخدمولكثه،نفهمه

ال!بالاضالة،منهيكونلاولكنهالمجتمعداخلالموجودالاجتماعِى

خكلمن،بروليتاريا!مللفظالنفسىالمعنىعلىتوينبىيؤكلذلك

باجسادهم.اليهينتمونالذينللمجتمعينتمونلابانهملهمتعريفه

8محددغيرفئةنها9علىالبرولميتارياتونيبىيصورالمعنىوبهذا

الئةهذهمعالميحددعصرفىمفهومغلررالمعنىوهذا،المعاله

.بالذات

،8والمياوالشمورللسلوكطرقدراسةالمىننتقلذلمكبعد

.عليهاويطلق،المحتمعيصيبالذىللتحلللهذاكلنتيجةضث،والتي

النلسى.فىالانشقإدأ!الانقسامامممتوينبى

إيةخيابدانليمتبرانالمئمحصىلملمملوكطرجقاني!وجد،أولا"

التعببرفىمحاولتانوكلتاهما.الخل!علىالعاهة8القدرلممارسة

فىالانفماس\و)التهل!فىالسلبيةالمحاولةوتكمن.الذاتعن

سو!باثهاالا!تقادالىتذهبذاتهاالروح"تدع"حيث(الملذات

العلويةالغاصةلشهوأتهاا!عنانباطلاق)للطبيمةوققاتعيش

بالأسرارالمكتندهذاخصبهنتلقيائياتستميدوسوف،وكراهياتها

لكإنالتىللضلقالنفسبةالهدابة،بقوةهعبودةالغرضلذلكوربما

الته!لهذاالايبابىوالبديل.يفقدهاوعىعلىالمريضةالروح

ميدهانلسهازهامالروحتاخد"حيثالنفسضبطجهدهوبىالس!

التماريننطامخكلمن-،الطبيعيةعواطفهاتهذبأنوتحاولي

الرياضى-للاعبالعضوىالتدريبعلىقياساالمثخليةالروحية

ولذا،هصدرهاالخل!(موتأو)لعنةىكلالطبيعةأنالاعتقادوفى

لاستردادالوحيدالطريقهو"اطبيعةاعلىالسيطرةكسبفان

.")،2(المالقودةالخلاقةالقدرة

الحيا8مجالالىانتقلنأمااذ،السلو!لمجالبالنسبةهذا

ولةا،الانسانالىالكونمجالمنللالتقالحركةهنا&أنفسنجد

377..mid.,Vol. ,.V P
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ولهذه،الانسانالىالكونمجالمنللانتقالحركةهناكأنفسنجد

السلفية،فىيتمثلأنالتحولهذالانجازأيضابديلانالحركة

حركتهاسطريقعنالتحولتحقيقهناالنفسوتحاولوالمستقبلية

نفسه:المج!معفىيكمنالذىهدفهاألىالحالىالمجتمعانحدل

الحركتالنوكلتا،المستقبلفىيرجىكماأو،الماضىفىكانكما

الحاضر.منللهروبمحاولتانالاهماما

الشخحدياتدورعلىثانيةتوينبىيؤكلتقدمماعلىوبناء

مشفةأنفسهمالمبدعينهؤلاءيحملاذ،التحللمرحلةفىالمبدعة

رنالمخلصهؤلاءويتالف،المتحللىالمجتمعلهذاابخلصينبدورالقيام

المجتمع،خلاصفىوطريقتهمنهمكللمذهبوفقامختلفةأنماطمن

فىالضلاصعمليةفىفشه!همهىمشتركةصفةلجمعيهمولكن

الأربعالوسائلالمخلصونهؤلاءيسللىحالأبةوعلى،النهابة

الاَتية:

النزءذوو5أىالماضىصوبيتجهونهخلصونثمة(1)

."السلئية

المستقبلية،النزعةذوو"أىالمستقبلالىينزعونآخرون)ب(

الفلسفة.طريقعنالاعتزالخرون2ويحارل(%)

فىيتجسدالهاصخلصاهناكبانتوينبىيعتقدوأخيرا(د)

.انصانصورأ

اسأبالفرأرالحاضريواجهونالسلفيةالنزعةأصحابوهؤلاء

عالمالىأبضاهميفرونالمستقبليةالنزعةوأصحاب،الماضىالى

ويصبحوقبالوأقعصلةلهمتكونلاوالانعزلمليون.لهمكانلامتخيل

وهناواحدمخلصهؤلاءبينهنمنا&فليساذن.عدميينذلهبعد

كالمسيح..كالآلهأنفسهمأظهرواالذينالمخلصينالىنتجهأنيجب

تثقلاالذكرالسالفةالمخلصينطرقأنذللىخلالمنويبدو

عنهوتوينبىرأىفىالوحيدالمخرجانبل،للاطحلالمغرجا

الىللوصولالروحىالارتقإءهوهدفهايكونهبدعلأشضصيةطريق
اللههمملكة
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الثانىالفصل

عالميةوحل!ِقيالمام!انية

سيايي!ية-ودِينية

العالمية:ادوِل:أولِا

له!تمرالتىةبتحلللمراحلدراستهأثناءتوينبىلاحظلقد

8هالضرورعنهاالماببيطفخنشالأقيد"والتتنالمجتمعات

ألداخلية،البَروليتاريآخلالهنالأديآنتنبعثركذلمك،عالميةدولة

الحطي!ةوفى.الخارجيةالبروليتارياعنوالفنون،وثكلهر3!بطولات

ولذلد،الحضاراتبينالرئيصيةالرابطةالعناصرهذهجميعتشكل

ئرىحيثالعالميةبإبدل!لههناويبدأجميعهابدراستهاتوينبىيهتم

دوليمأونظمهمبخلؤدلثمديداأيدانايؤمنونالدولهذهمواطنىأن

هنقا:كئيزةْذفئوأستباب

التىللاضطراباتحداتضعاذذاتهاحدفىالنظمتلكتاثير

أثرهذلكيحدثأنوظبيعى.الزمنمنطويلةلفترةاستمرت

تمثلالدولهذهكونمنبالرغمالناسعلىالبعيدالسيكولموجى

لللوت!مؤقتحدوضععلىتعملأنهاالاللتحللفقطظاهرة

العالميةالدولةالديىلهذهأمثالومن،الوقتذاتفىوالاضطرابات
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الهندبةللحضارةالعالميةوألدولة(روما)الهلينيةللحضارة

.(المغولية)

الظوا!هنأسا!س!ةظاهيرةالعالميةالدولةأنتوينبىويعتبر

مي!علصمهمتهاوتكون،ما8!ضارأنبيارسكعصخنحماالتي

الاحتماعية،رل!جمي!ا61الوحدتحقيقهىلصيذا&

يهى+لمضبمَبغية،الاجتمآعىالوفآدميياسةالدولهتشعوهنا

انهاءالىفتعمد،المتحللالمجتمعفىالموجودينالانقسامنوعى

والخارببةالداخليةالبروليتاريامنوكلالمميطرةالأقليةبينالاثقسام

.الأخرىالحضاراتهععلاقاتاتامةأيضامحاولتهاجانبالى

ضلفىالعالمحةالدولتتيحهأهوماأنأيضاتوينبىويرى

البروليتا،!ياخلالهنالعالميةالإدهكقياعفرصةهوالحالةهذه
الدينى،أثجالالسيصالمجالفىتعمللاوالتىالداخلية

ذلكهعلىعديدةأمثلةوهنا&

:الصددهذافىتونيبىويقول

التىالدينىالتسامحسياسةفانأخرىناحيةمن...لا

الأءقتلنزاعمنالتخلصبهدفالعالميةالدولةمؤسسىهارسها

فرصةالداخليةللبروليتاريابالمصدءةأعطىأنفسهمبينوالأخت

بينالعسكريةالروحضعفأنحيقفى،عالميةكنيسةانشاء

منالعسكريةالوظيفةاحتكارعنالناتج،العألميةالدولةموضوعات

لحضارةأوالخارجيةللبروليتارياقدم،للاهبراطوريةالسلطةقبل

السياد،علىلنفسهأوالأستيلاءالاقتحامفرصة،مجاورةجنبية1

لميةtءبدولةالخاصالمنأخوضعفىكانتداخليةبروليتارياعلى

..الدبنفىايجابيةذلكومعالسياسىالمستوىعلىسلبيةلتكون

الأصلكانتالتى"لمصر!الوسيطةالامبراطوريةمثلا"

بواسطةالتاثيرلهذأمستخدههَكانت،العالميةللدولةالمصرى

والتى،الحديثةالبابليونيةوألامبراطورية.الأوزيريسيةالكنيسة

أجنبيةدولمنتلاهاوماالبابليونيةالعالميةالدولةكانت

9r%
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بافلكانواسيلوسيدوملكيةالقديمةاليونانيةوَالامبراطورية

عنالتى-الزرادشتيةختها9وبواسطةاليهوديةبواسطةمستخدهين

.)1(00،البلبيلونىالعالملبروليتارياالايرانىالجناحخلق

فرصةالداخليةللبروليتارياتتاحالسلامفباقرارهذاوعلى

الدتظ!هوربختوةفىالعالميةالددهافا!وتمنشاالدينمجالفىالعمل

قضبطمعفهابل،العا-!ذ!ل!

الآمى:همضمنِلهاخاصهنظمتجتادله

-القافون-اياقاليم-عسكريةحاهيات-الاتصالوساثط

.-.الخ..اهـة-الا---الجيشى

اثصايا:وساظا:أولا

محانعلىفالحفاطيالأهميتهاالأولىالمرتبة+نى

تدالثاجمضنيهوكا،بةالد!لآ-و

الىالعصورمرعلىالاتصالوسائلوتطورتالدولةفىفعالمب،

بضءالعالممنجزءأىاتصالبالامكانفيهأصبحالذىالحص

آخر.

تطورتالذىالحالىالوضعطلفىيمكنهل:توينبىويتساءلى

الأديانتستفيدأنالطكنولوجيابفضلعظيماتطوراالوسائطهذهفيه

.؟ذ!كهنالمالمية

الخاصالدراسةمنالتالىالجزءفىفعرفها-أنيمكنوالاجابة

.الأديانبموضوع

العسكرية:المحمية:ثانيا

ضنالدفاءالىالمحمد!ات-.اشثهاءالعالميإتصال!ولوتهدف

.المستبمررإتاقاهيماامكانيةالىلإلانجمافة.حراستهاأوحدودها

النظلم.هذامنمستفمديق!بودمقلابدنظامأىهقيخد!فقع!

)1(.VII,.P 7O!رر,.Cit!ه،صArnold T6ynb
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ألىتؤدىالعسكريةالمحمياتهذهانشاءعمليةأنتوينبىويرى

بالبروليتارياالمسيطرةالأقليةتندمجحيث،العناصراهتزاج

مذابحضار8وثيقةصلةعلىالبروليتارياهناوتصبح،الخارجية

انهيارحالمةفىيمكنهاالذىالأمر،بهاح!كهماخدلمناكصنع

كافتالتىحدودهاجتيازهابعدالمجتمععلىتستولمىأنالمجتمعهذا

عندها.نفف

واجتمايخةثقافيةغاياتتبفىالمستممرات!نآخرنوعوهناك

اقامهاالتىالمستعمراتهثلالعصكريةالمزسساتعنتنشاماوعادة

هذهعنينتحماأهمولمكن.الهلينيةللحضارةكمراكزالرو،هانيون

قصد.وبدونالدينهوتوينبىنظروجهةمنالمحميات

منامتدتقد(والمهابانيةالبوذية)عقيدةأننلاتفمثلا

خططولعلىالهادىالمحيطشواطىءالىالتاريننهرحتىالهند

المسكووتاتمميات

نللثا:أ!اليم:

ا!لةءجميان7علىيإيجفاِظإلمصِايتههمةنفسأيضاوتؤدى
،ة،أقأْا-خلأكْه-مونالدولةحماقيجاتالى

ولأءدرصةعلىالدولةسيويتوقف-وبا،سىلئتتذ"!ب!خ

!!-.حمى

:الأمصاو:وابعا

اصهمأعماياشروالهمعاصمةالعالميةالدولةحكاممايتخذ6عاد

فاذأ.الحكممقراختيارفىتتحكممتعددةعواهلهناكولكن،هنما

فىالمقريكونفهنا،الحدودعنالدفاعهىالأولىالمهمةكانتاه

اذاوهكذا.الحدودعلىالعوأتمنهانننشرالسالموافع!أفضل

فضا!1هوالوسطمحليكونفهناالأهمهىمثلاالادارةكانتما

المواقع.
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الرسمية:اللغات:خمامسا

بينمنالرسميةاللفةاختيارمشفلةألعالميةالدولحكاميجابه

الأحيانبعضفىويحدث،الكتابةوحروف،اللغاتمنالعديد

الحروفابتكارأو،مالغةهنكتابةحرو!استخدامالىاللجوء

الخليفةزمنفىالسورىالمجتمعففى.الحاجةعندنفسها

بيةالص،بالميونانيةاستبدلقدنجده(مروانبنالملكعبدإ

.،الحكوميةالكتابات!فىوبخاصةكتابتهاوحروف

فصلمجز-.!

العالمية:الديِاثاتاليجديدةنظرة:ِثانيا

تأ،الجزءلهذاالسالفةدراستهخلألمنتوينبىأعتقدلقد

للدو!المنهارةالاجتماعيةالكياناتفيفقطتظهرانماالدينيةالعمَاند

للبروليتار!ا"الفرصلأالدولهدهوبنيةنظمتوفرحيثالعالمية

الديخيةالعقيدةوتاخذذالدينيةأهورهاالىللانصراف!الداخلية

الدولةعجزتوالتى،البشريةالطاقاتاليهاوتجتذب،النموفى

عمليةأننعتبرأنيمكنناذلمكعلىوبناء.بهاالانتفاععنالعالمية

حيت،الدينلحركةايقأعبمثابةللحضاراتوالتدهور،لارتقاءا

.الأهامالىالديندائماتبعثأداةللحضاراتالسلبيةالحركةتمثل

،المضاراتتفسيرفىالنظراعادةفىتوينبىيبدأوهكذا

لتا--3خطتهصياغةوأعاد،الأديانتاريخفىالحضاراتهذهودور

كالآتى:العالم

البدائية.المجتمعاتوجود-ا

هذههنوالمشتقةالأولالجيلحضارات)الأولىالمدنية-2

.المينوية..السنديةالسوهريةالحضاراتوهىالبدائيةالمجتمعات

.(المصرية

4،السوصرية"منمشتقةالبابلية:وهىالثانيةالمدنيات-3

هزوالهلينيةالسريانيةلمدنيةIو،السند!منالهنديةوالمدنية

.،المينيوية"
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الثانبةالمدنياتعننمثسماتوقدالكبرىالديانات-؟

السريانية،طريولعنالاسلام،الفدطريقعنالهندوسية1

.(الهلينيةالمدنيةطريقعن!المسيحية

المدنياتمنأشتقتوقدالثالثةالمدنياتتأتىذلملىبعد-5

وهى:العلياالدياناتطريقعنالثانية

الحضأرةمنالأرثوقكسيةوالمسيحية،الغربية،الحضاركان"

بفرعيهاالأقصىالشرقوحضارة،8المسيحيةطريقعنالهلينية

المهاباضابواسطةالصينيةالحضارةعنتولدتقدواليابان،الكورى

السريانيةالحضارةعنوالعربيةالايرانيةالحضارتانتولدتكذله

.،)2(الاسلامبواسطة

للدياناتبالنسبةتوينبىرأىأننلاحطهذهالنظرلوجهةووفقا

أيعو!ياتجقبجملييفقطمهمثهايقصركانوالتى،العالمية

:ورتغيرقدللاتار-در+شتههنأ!ثىالستهطوال-لمجلدات

لنظر-2اعادةعنهنتجقدبالأحرىأوالتاريخفىالعالميةناتالديم

.الحضاراتوجودمبرراتبسيرفى

حيلفىنوعمالتضلدفقطتبعثالثانىالجيلحضاراتتعدفلم

توينبىلأراءووفقا.العلياالأديانلميلادالفرصةلمتهيىءبل،ثالث

والمتمثقالعالملتارلئالأساسىمضططهعنتخلىقدنجدهالجديدة

تاريخيعتبركانأنفبعد،الحضارات،وانهيارنشوء!معمليةفي

هذاالآنأصبح،البشرىللتار-الرئيسىالمضمونهوالمدنيات

المجتمعاتمنالصعودعمليةفىهرحلةسوىيمثللاالتاريخ

الأديا!هذهوشكلت.المدنياتعبرالعلياالدياناتالىالبدانية

3لر7بطةتقد-أختئ.التارمن!فىتوينبىلمغططالأساسىالملمع

الأسا!صهىبل،و3+يملثالثة8بم-جمم!ليهَالرئيسية

ينظرلاالمدنياتفانلذلكونظرا.الأخيرةالمدنياتلوجودبالنسبة

TJ)
8!08.Ibid..Vol. VII. P

NLY
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ىتأساسعلىهمينترتيبفىترتببل،متساويةأنهاعلىاليها

هذديكهفظي!الأدمأوعل!ر.الملياالأدياننشاةفىمشاركتها

الكثرةفيهيتجلىالذىاثدذياتلتاريخخلافا،ثخماالتقد

.والتكرإر

لشه+

:الأديمان(9مسدقبلاَ)

مميرةسمةلهاجميعهاالعل!االأديانأنالىتوينبىيشير

و3خد.بأالهالاممان-شككتئ-اي!دتآن-اجماعْهذههىبقآتتميز

شغمة4تنويعات*تأهىفالمسيحي!-ا!صس!هييمص!!يه

ث!ا"تحتنبهذةوهى!بيم81:ص!ورإحد!مده!محفلإ
اتالمضا:ولا،انبدائيةالمجتمعاتتدركفالنمالفضائلهنمجموعة

السابفة.

أنوارتتلقىأنمبنالتتمك!-السثمررلةالِدِلئفلقدِوجد

هيوفاقهأاسشحاالحهدضصفىالذاتث.هـ6ع!ادتنبذوأن،الرب
----.--آبر

معالانسانتضامناذاالايتملاذلكأنتوينبىيعتقدولكن

الايما،بفيرأساساتكونلاألمرتجاهالوحدةوهذه،الانسانأخيه

ملكوتمنجزءنه9علىالموحدالمجتمعالىوالنظر،التوحيدبديانة

الله.

ضوءعلىالغربيةالحضارةلوجودمبررثمةيكونوهكذا

العلياالأديانأهامأيضامتاحةالفرصةوتكون،للمسيحيةتضيقها

هظافيصبحعالمىصعيدملىواحدمكانفىمعهالمتتحدالأخرى

الله.لملكوتاالموحدتجسيدالجزء

العقل:القل!صمراع،ب)

الاسصية،،المسيحية)الإربعةالدباذاتهنلكلييمكنكيف

؟الأخرىعنمنهاكلمنفصلةوهىتتفدمن6(والبؤذيهّ،الهنذية

(تباهم!شعنيكونانماالتقدمهذااحصازأن:قائلاتوينبىيجيب

الأسدف.مال!ملكه

lit
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والهندوكببن،،المسمحببنأو،المسلملنمناامأنالا1

أرهكهمفلقدإلاسلافجهدعندطويلاالوقوفمنيتمكنلنوالبوذيين

والعقل.القلببينطويلصراع

أهثلةعدةخلالمنالصراعهذانشاةلكيفيةتوينبىويعرض

العليا،الأديانبينحدثتالتىالمواجهة:هوأقربهاتاريخية

الر-!منطويلةبفترةقبلهاتوجدكان!!نّىالدنيويةوالفلسمفات

لملمجتمعهالفكرىالمناخعلىمسيطرةالفكريةالمذارسكانتحيث

فاصبحالوحيدالحلبمثابةحينذاكالتوفيقمسالةوكانت

وهكذا.الهلينيةالفلسفةباسلوبللمسيحيةعرضاالمسيصاللاهوت

افياط.تماماعنْالآخرمنهماكليختلفلمجالينالحقيقةتخضع

بينهه،و.التوفيق(العقلميدان)هوالاَخرs(الوحى)هوالأولى

العلميةالحقيقةمننكلبيناصراعاأنالىتوينبىويشير

53!612ْعاموحتى،واضتحالوحىَع!ى(لقاكمه!الحقيقةوالفلسفية

علْيهمرْويكو!-قدآوألعلم،الكنيسةبين-صرا!فائمهناككانَ

بيىغم!آدىيتبغىأثدئلحلاثمأئةءكماالعاهد3خثى
-َ.-ا!الب؟ا-لقلب

با!لى-الايمانيكمنالحقيقىالانسانتقدمأنيعتقدَءتوينبى

حمه!م،ا!ييهالآلخرين---وصعولمعداته"-.،تلتي!خدلىاهـلقبءة

القرزابانكالفربىالانسانمآثرأعظمهذافبميكوندلكالانسان

الحقيقة.مجالفىالعشرين

()اللأشعورخلالهنالأزليةالحقيقةعلىيعثرأنلابدوالعلم

والَعقل،الروحيةلملحياةالأمماسيةالأنسانوسيلةفهوالعقللا

سواء4الحقوالطريق.اللهصنعمنهماحالأيةعلىوالعور

االله.معللاتحادالنفستتبعهالذىالطريقذلكهوالدينأوللملم

دينيةعقيدةألىرتطور!معايأن,الأاتحدتمااذاوأيضا

ولكئ.الانهيارمنالغربيةالمدنيةتنقذأنيمكنفقطفعندئذواحدة

االتيربخ(فلغة-01أم
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الآ!:العالمفىفسيكونحدثلولأنهممكنذلمك(كانيظنلاتوينبى

دالْما.هكذاسيظلالذىالثائرعالمنافىوليس

توينيىان:قائلاذلكعلى،ْكوسنمسكئى!الأستاذويعلق

ممِالتواصلوهو،لملبشريةالحقيقىالهدفالسالفبتفسيرهيضع

ءلىببنىالذىالدبنالمجدمعساس6بكونأنبنبغىذلكوعلىالله

الوحيدةالديانةأنتوينبىويشقد،الشديدالايمانمنأساس

يفابقتوينبىأننعدالنقطةهذهوعند،المسيحية!هىالصحيحة

معوالتوحدالايمانمنجعلانهبل،واللاموتالتارلئعلمبين

الىالتال!يحوالأنشأنهمن!هذاللتاسالنهائىالهدفاللهرا

.)3(لاهوت

السابقىالر9بهذاتوينبىان،روبرتريفولاالمؤرخويعتقد

اَلمؤمسىبمابانهباشحرى-حمهمتنع!و،نهءطلضعى-9+يضع

.،المقذس"!عابصصقى!بعرباثمكلمتلاهروهودير؟

:المتعاصرةالحضاراتبينالتلاقي:ثالثا

أستهْأبدايةفىأوْالصقديشيرءيثعى

ممهوآبهئحث!لمجهكإصمكلئخ!!هالملفهمبلةاسبةفى!ا

النهائىَتحللهامرحلةفىهلهوهةغيرتصبحآلحضاَراتهدق6َألا

مراحلهافىالمضاراتهذهبين،الاتصالاتدراسةمنلابدولذلك

دورالعيتقدالمصادماتأوالاتصالاتهدهأنوخاصةالأخيرة

.،العلياالأديانابرازفىكبيرا

لمعض؟الذىالدورأهميةالمعينةالجغرافيةالأماكنبعضوتفسر

سنب!السوريةالتلاقىدائرةلاحظنالمو،الحضاراتبينالتصادم

4 ! oynbee's Philosophy of،0.ول,اه!ولYول5،*ل!عل!!ه

!!7ي!اكبما!بم!عه-لا!لأ!هيه!الهحأ
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ثهرىوهن،والأناضولالمتوسطالبمحرطريقبينتلاقياهناكأن

سمرحا5سورياكانتولقد،العربيةوالسهوبوالفراتد!جلة

الحضاراتوبين،والحيثيةالمصرية:المضاراتبيننلمصادمات

العربيةالحضاراتبينوأخيراالأرثوذكسيةوالمسيحيةالسورية

والايرانية.

نمىللمصادمات!سمرحاجيحونسيجونحوضْكانوكذلك

والصمريأنية،،والسنديةالسريانية:ينبينالحضلردمتماقبةفترات

الأقصى.الشرقوحضارات

المنطقتيئهاتين-فىالحضاراتبينالتفاعلهذاويوضح

خلالهما.منالعلياالأديانلانبعاثحدودهاد)خلالعطيمالتركيز

ىأ،المتعاصرةالحصاراتبينللمصالمماتثوينبىويعرض

ألحب-ورؤتص!يلأمثجعى-ب:بعينهعصرفىتكونالتىتلك

آلحد"يثَالفرب-(ذ"271أيجدمثالغربفىْ

ملأهىوأخمراالاسلاهىوالعالمالحصلثالغرباتهندير!لم

ءإدأهناوسنقتصرها،الأقمنىالمثتزقوخضارتىآلحديث-2لقرب

الا!ممصى.والمالمالحديثالفربلتلاتىعرض

الاسلاص:والعالمابئر!-الحديث!ق!ِب1

مجتمعانهناككان3الغربلتاريخالحديثالعصربدايةلى

لاو!شغنت.العربىوالمجتيع،الايرانىالمجتمع":همااسلاميان

نجاةطريقا!استراتيج!ا:حممشبحينذالتالايرانيبماالحضارة

عشانية،بحيرةالىالأسودالبحرحولواالذينالعثتانيةالأمبراطورية

الحضمارةوكانت،والبنغالالهندالىووصلايرانعبروامتدا

المحيهعلىالواقعالآفريقىالشاطىءعلىتسيطرالاسلاميةالعربية

الأطلطنى.

الم!مبمحمنتحدىالضخمالاسدصالحزءهذااستثاروهكذا

أفشيحيةالفمُاتِالا!هحم!ببقضىاتتميىئِيرضإلماصرين
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الروهانيةالامبراطوريةفاستولت.الاسلاهـإسمياالذ-!صاعتنق!!

.الشامبلادحدودعلىهجماتهمجانِبطالىوأنظاكيةكريتعلى

يتعرضالاسلاهىوالعالمعشروالحادىألباشرالقرنينومنذ

وتحللذاتهاالدولةتمزقالىبالاضافةالمسيحيةالفئاتهذهلهجوم

المالماستطاععشروالثالثعشرالثامنالقرنينفىنظاهها

شسلجاستبالجيلئمه3!لحّدياتقذهسكثىلتقل!بالأش!لامى

علىيقضيرله!للسياسيتمزغهمنبالرغمالاستمرارعلىقدرته

.-لا!شلاتم

بلِاستيلاءمحاولاتهمعنالمسيحمورنيتوقفلمالوقتذلكوفى

!جيسدهـء!كأالمسجاقامةهِن؟وتقكنوإ!ِ،الممماعل!!صِالشا

حيثطفي?الج!ركلءعنالأهر!2تاإيم!إتنهرمنبمالقرب
ا.لصفم!(ي!ببفالحملةلأاتهديده

-إ-صىحمى

اداستإ4إيغدزيبمء!عمادتوكىضالحطا!ستطاعولكن

تمكنوحمحىصلبالمبسجيووبمفضبمإحتلهاالمواق!اتببمض
-)حطمن(الشهيرةمعركتهفىاتضليبيرلمعفىالإنتصارمنصص-آ!ين

.)4(للاسلامغلعةخرى6مرةهصروعادت

عضر،الثامنالقرنينابانالاذتشارفىالاسدمواستمر

ظثهنا&صبيت1و،السودانالىوصلحتىعشروالثالث

الصفوية--العثمانية!:هىمتماصرةاسملاعيةاهبراطوريات

ي!تمال!منالغربتقتبسالعثمانيهالاهبراطو!يةوكانت.المغولية

،الاقتصادىالتضضمفظهر،اهبراطو!تهمفىالزمنمعيتمشى

نحوعلىهناالحضارةوظهرت،الاجتماعيةالفوضىوانتشرت

النربيةالمظاهرأسوأهنطالْفةيضم،أصيلغيراسعصىغربى

.(5)ةلمقكا

.157-156مى،سابقمرجع،البئريةتاريحْ،تربينىإهـْرنولر

.؟23صرالثانىالجزء-الابقالمرجع!
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وبةى،الاسلاصالعالمنجحفقدألدولةتمزقمنوبالرغم

-!وانتشرت،الاصشرأرَعلى!درتهوأنبت،حكومةدونالاسلاأ

الأرثوذكسيةالمسيحيةغربفمالوحتى،الهندشرقجغوب

نلاطةضمهوبعدوخاصةالاسلاصالعالمأهميةوتزايدت.الشرتية

كالمصرية-)الثديَمالعالمفىالأساسيةالحضاراتهنمواطغ

نقطةيممثلكانالعالمهذاأنممىبالاضافة(السندية-السوهرية

أيضمااكتشفتفقدذلككلجانبوالى.العالميةالمواصلاتالتقاء

.البترولحقولالمناطقبعضفى

هنكلنظرفىالاسلاهىالعالمأهميةمنيزيدانماكلهوهذا

فىالعالممْهذامستقبلأنتويمنبىويعتقد.والروسى،القربىالعالم

بالنالقوىلاختبارالنهانيةالنتيمةِعلىيعتمدانماالعشرينالقرن

قى1ط!ى!3.منهماكل

:الحضاراتعلى.ت!ىالمترثبةالنتائح

حضعارلتينيينتلأقيحدثحينماأنه،توينبىلاحظلقد

النتأصجهذهوأولى،أسإسيةيتايحْيمنهينشاأنلابديتِعاصبرتين

عل!ها،المعتدىالدولةكمانالىالثقافيةالاشعاعاتتسربفىتتمثل

6عتذ+له!ه!عبحضنْى3يضما!تتجتيْوالحضم!ريم-أثتىَ

الاجتصا،عبةالكيانات-ضيبالتىتلكالنتائجهذهعلىويطلق

5خطازدياد،ذلكعنينجماذالمجتمعكيانتصيبالتىالتاثب-ات

وتقوم.المسيطرةأقليتهاعلىالمعتديةللدولةالداخليةالبررليتاريا

:مستوياتثلاك!علىاشعاعيةبامتداداد،الحضاريةالعكيرات

سية.مياله.عيةحتماا0يةدقتصاأ.فيةثقا

الثقافيةانعناصربعضتاثيرمدىتوضحعديدةأمثلةوهناك

الأيدلوج!ةأنيلاحظفمثلا.تدخلهالذىالاجتمامحىالوسطعلى

للمشاركةأسصاساالجغرافيةالمجاورةتعتبرالغربفىالممهياسية

فىلكوانْكان،الدانوبيةا!هايسبرجملكيةأوصالتقحلعأنواحدة
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أيدىعلىذلهبعدقسمتالتى(بولندا)عليهالحصرلتستطع

الامبرأطورية.الأسر

عمنهردمخدخ!اصحس!ح!الثقاف!ةأثرأيضانستبينأنويمكن
اشخدامهعلىوماترتبسيا2شرقجنوبفنجد.الاقتصادىالعمل

غيرالأساليبفماهذه.ضارةمعنويةثار3من!يحح

حولتوقدنفسهأتجدالوسطىالعصورفىلدولةظاهريةتنظيمات

كبير.هصنعألى

اماتكمنالمعتدية(لدولةهذهمقاومةامكانيةأنتوينبىويرى

موقفمنعليهالمعتدىالمجتمعيصرلسيكولوجىجذرىتغيرفى

بذل!فيهد،المعتديةالدودةأسلحةدنفسالهجومموقفالىألالاعد:

رديكونوهناالسلبىالمتفرجموقفيقفأنوأما.خلاصهطريق

ضعيفا.الفعل

تصيبالحضاراتلتلاقىنتيجةتحدثو!اووي
مومنبىويبمث،أ!ل!يخلإ!!جثمَاعمةْتضدبِكماالانسانمهالنفس

علىعليهالمعتدىنجقا!ثطرف!يستخيبالتىالاستجاباتءقى

ابعتدية.الدولا

طريقينأحديختارانماعليهالمعتدىالجانبأنتوينبىفيلاحظ

المساير8\و،التزمتطريقاما:وهماعليهماتعرفنان6سبق

والتملى.الانعزالأو.والعودةالانسحاب(اليانج-اليا!)

حدودهاغلقطريقعن"العزلة"الىالتزهتنزعةوتهدف

واقعاكانعئدهاا!لسيحىالأرثوذكسىالعالمففىمجالهثىكل

الطائابةبضصائصهمأفرادهاتمسهخلالمنبنفسهاالاصكتزالأو

بع!يدتهم،سكانهأغلبيةتمسك،اثعثمانيةالامبراطوريةسيطرةتحت

الأجنبى.الس!اسى(لحكممنبالرغم

فيهبماالغربتقبلعلىتقومفانها8المسايرلنزعةبالنسبةأما

النورماندين(-كالاسكندنافين)حديثةتكنولموجياْأوعقائدمن
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الفربى،النمطعلىالاللتقدمسبيللابانهاليابانيونعتقد1وهكذا

الذاتية.اليابانبخصائصالاحتفاظمعالفربتكنولوجياطريقعن

هوالم!ماير8عليهتقومالذىالأساسأنتوينبىويعتقد

يحدثأنشانهمنذلك(نولاشك،خر2مجتمعلنظمالمحاكاة)

الأصل.فىهتنافر8عناصربينتنافرا

التزمت()نزعةأصحاببانالقوليمكنناذلهعلىوبنأه

الذىبالتعبير،،كالمملفيينiالماضىالىيتطلعونأفرادالاماهم

انما،المسايرةنزعةوأصماب،الدراسةهذهفىاستمدامهسبق

نهايةمنفهل،كالمستقبليين!الأمامالىيتطلعونأنهماليهميغيل

القصة؟لهذه

ذلدعلىالصحييةالاجابةبانقائلاذلكعلىتوينبىيجيب

بينالتلأقىقصةمنفصلاالاليسالتحضرمفهومأنفىتكمن

الوحم!،والسبيل.التكوينسفرفىوردوكماوالخالقالانسان

.،والمسايرةالتزمت"النزعتينهاتينعلىبالتصسامىيكونلذلك

فىالتا!ص!حددبعد!صالقانون!ينبى
وا!انونالطبيعيالقاخس.-ْن*القاْال!داهةْ

عم!يةعقتئايقيىانينهذهأثيردراسةالىذلكبعدلينتقلإ

-أ!-القو3نينهذ2كانتاذامالمعرفةوإنجهيأبىفاالجضبايياتنمو

جىةْتََليكاطييعيةص!ري!قوانيقهوالمجتبعتجك!

خ:النارلفيالقاكن:رابعا

ا!لدراسةالمحاهذاالقاَ.بتحدلدْتبرييبعيبدأ

-الانسأنيض!هه.الذمح!النظاميماثلانماالقانونذلكأنالىفيشير

ولكنه،الاثسان!ثدئونتحكمالتىالنظممنهحموعةكونهجهةمن

البشر.صيمم!غلمسلأنهحوهرهفىالنظامهذاعنلضملف

فيههيعدلأويفيرأنللانسانيمكنفلاوبالظلى
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الميتافيزيقىالمستوىعلىالفكرةهذهعنتوينبىيعبروعندما

يبرروثيه.الأولالاتَجاه:متناةضيناتجاهينهناكبانيقول

الاله.خلالهنهوانما،الكونينظمالذىالقانونبانالاعتقا!!

كلقهوالكونينظمالذىالقانونذاكأنيرى:الثانىوالاتجاه

الطييعة.خلاز

علىيبعثانماا-لرأيينمنكلافانتوينبىنظروجهةومن

ىصورةأوشكلفىالالمهتصويرعلىيتفقانانهماحيثالخوف

للقانو!بقبولناالاهذهالبشرلخطيئةالتصدت-يمكنناولن.بشر

الطبيعيةالقوانينحولالتساؤلاتمنالعديدتوينبىويطوح.الالهـه

فيقول:الالهىالقانون!همخلالهاءنيمكنهنتظمةحركةتمثلالتيع

ذلهتطلبدونالوحودالىتظهرعجلةتصورمكننا6ا)!نا

نأدوننهايةبلاتدورذلكوبعد،العجلاتصانعخالقهالوجود

وتل!،حقا،فارغا"سيبدو"التكرار"هذافان،غرضأىثخده

والاغريقالفودالفلاسفةاستخلصهاالتىالمتشائمةاككليجأكانت

التى،ا!حزينهْالوجودعجلة"بذلهفوضعوا،عفيدتهمخدلمن

لانجدالفعليةالحياةفىفانناوبالطبع.الفراغفىالأبدالىلدور

والذينسائقيندونللعجلاتصانعاولا،للعجلاتصاثعدونعجلا

ترجعوربما،عرباتفىوتثبيتهالعجلبعملالصناعهؤلاءكلفوا

الغرضأجلص!واكن،فراغَفىوليس،أخرىهرةالعحلثورات

هقصودهد!أحلهنعربةلنقلاستتدامهامكانيةأىالعصش

تصورعندمامالهومةتكون،إطبيعةافقوانينوهكذا".للسانق

.8)6(الخاصةلعربماتاللههياهالذىكالعجللتكون

ب،الال!القانجرنِيح!قد-يجل!تالط!ميةِقوانينأنتوينيبىويعتقد

الذىهـمَال!(نيوتن)عصراييترواننرفىهذهتطوربعدوبتصه

--على"قائمأالغرب8عقيدأصبرتوهكذا.!تأئيا+ثكسهيقؤمالكون

الطبيحةقواذينهنمجموعةألاماص،الكونثمريعةبانالايمان

0914.Toynbee,A Study of History, 6 ol. ,M P!هـولكااه
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منالأخيرالجزءذلمكابانالالهىالقانونأستبعدفقدخر2وبمعنى

ا-لحديث.العصر

بوضوحيظهرانماالطبيعيهالقبراييننهذ؟أثرأنتوينبىويري

ثبثأح!لهي!ر!طفىويخاصة،الحضماراتتحللفترةفي

ا!ىَ--تطهرثم،والفوضىالاضط!إاتفترة

تقلباتشكلفىالتحللعمليةوتمض،المتممارعةالدولهحلتحل

بوضوحتستبينمفتظمة6بصورونهضة،لكسر8،ورتيبة،متكررة

.هذهالحضاراتتحللءمليةفى

ا"-الطب!عيةالقوانينلمسالةبناقشتهتوينبىويتابع

ىأالحضارات-بقهإاملأ-عدَن!اَأدمحتتئأنه

نفوآنيقأثراهناك1ْلضا-ْ-َ-ََاْنمو"فتت

.والأنتظا!،ا!سا"فصبيجل!الحضاراتتلكعلىالطبيعة

لآستجابتهـالقذنموهامواصملةفىف!تمقمت!خضناراتْانما!!

:المثالسبيلفعلىالكبرىللتحدياتالناجحة

اليربريةلتحدىاستجابتقدالحديثةالغريبةالحضارةأننجد

الكنممه!النظامفىالاستجابةهذهتمثلتوقدناجحةتعتبراستجابة

الكنسيةالوحدةانهارتحيثأخرتحدياالاستجابةهذهواستثارت

الاستجا.رةتلكالاكانفمالدولةنظامفيهيكنلمالذىالوقتفى

ونتبجة،للدولةوطيدنظامفىتجلتوالتى،أيضاالناجحةالثانية

الصناعيةالثورةفىتفثلثالصاتحدياالغربيةالحضارةواجهتلذلك

وجوتالىالحاجةفاصبحتالسياسىالتحدىظهورالىأدتالتى

ذا!تبابهن1يمكنالتىالوحيدةالاستجابةهىعالمىسياسىنظام

.الغربفىالآنحتىتتحققلموالتى،التحدى

بشكليستبيينالطبيعيةآلقوانيئأثرأنتوينبىيرىوهكذا

سيهنبءوإببمةيضآ.أو

9التكراحا!ت/عندخا!-نقرر"ا"نينرآنةْا!ت-!!حضمّ!5
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العمليتينمنكلفىبوضوحتبدوالتىالرلْيسيةالسمةهىوالاننظام

هما:لذلكمحتملينتفسيرينثمةأنيعنىانماهذافان

تكو!أو،الخارجمنمفروضةالقوانيغهذهتكونن6اما

البشرية.النفسفىكامنة

منالعديدخلالمنأنهتوينبىيعتقدالأولللاحتمالفب!لنسبة

والدررات-والنهارالليلكتعاقب)الطبيعيةالقوأنينعلىالأكثلة

أهكنقدبانهالقولنستطيعوأمثالها(الفلكيةوالدوراتالمناخية

الطبيمب4التحدياتتلكعلىرائعةاستجاباتيستجيبأنللاطسان

ملىوتؤثرخارحيةقوانينهيالطبيعةقوانينأنذلكمنويبد

البشرية.نكيرالبيئة

تكراراثمةأنأيضالاحظناهقدالبشريةالبيئةمجالفىأما

أسبابه؟فماهىسب!فيماعرضناكماالانحلالظواهرفىواثتظاصا

فىنبحثأنلابدالسؤالهذامئلعلىللاجابةأنهتوينبىيقول

البشر.شئونمجالفىوالحريةالقانونبينالعلاقة

ن9يمكنهاالتىهىفقطالواعيةالشخصيةأنتوينبىويعتقد

وتماول،الحريةتلكأساسالوعىيعتبروبالتالمى،الحريةتمارس

وبالضرورة،الأخرىالشخصياتمععلاثاتتقيمأنالشخصيةهذه

الآخر.عنالعنصريةأحدفصلولايمكنمثلهاالواعية

انحرافحالاتفىال!حكميمكنهالذىهوالواعىوالانسان

بالأحرىأولهالخفىالعالمهذاواخضاع،مسارهاعننفسه

ه!،أننجدنمومن،النفسبناءيكونوهكذا،لمعقلهاخضاعه

الطبيعى،القاثونسلطةمنروحهيحررووعيهبادراكهالانسانهذا

علىالضعوريةقبلماالنفسىتمليهمابانالقولالىتوينبىوينتهى

النارى.علىينطبقعندماالطبيعةقانونيمثلانماالانمسان

لدراكلمةدفعتالتىالرئيسيةللاسبابتوينبىيسجلذلكبمد

البشرية.تاريخ
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الغريية:الحع!ارةمسئقبل:خلمسا

البشريةالمحتمعاتلثار-دراستهخلالمنيهدفتوينبىكان

!زكلصبمحبجمسه!!طية،إيصَتحديدالى
.-ص-3!!."!اشفذطمضيهـماوعماولأ

جعلتأخرىرئيسيةأسبابثلاثةهنأ4كانتذلهجانبالى

وهى:العرييةللحضارةنجاصامبحثايضعتوينبى

الضمصالحضاراتبينمنألوحيدةتعتبر6ألحضنارهذ-؟أن

الشونوحضار8،-بفرعيهاالأرثوذكسيةألحضارة)الأخرى

بل،التحللعلاماتفيهاتظهرلمالتى،الهند6وحضار،ا!صى

والحضارة(0591-2791)من8الفترخلألبانهالكوليمكناذ

..ارتقاءبمرحلةتمرالفربية

كافةعلىل!ئيراتهاالفرديةللثقافةأنتوينبىطحظ:ولليأ

قاريخوحودبحضقةالاعتراله!يعبوهنا،الأخرىالحضارات

أنمنبالرغ!بالتحديدالغربيةأوربا،مبَتحعاتبينمضمتر!

أنالامشتركةلحكومةأوواحدسياسىلنظامتخضعلمشعوبها

،المعاصر8حضارتهبريقتاثيرتحتالغر!سفيهوقعخطاهنه

الىيالغربى1دىالذىالوهمهذاعنيكشفن9توينىيحاولوهدا

تاريخأنهعلىالغربىللتاريختصوره:منهاخاطنةاستنتاصات

الحضاراتجميعالاعتبارمناسثاطهوبالتالى،باسرهاالانسانية

المث!س!"منطقةشهدتها-ضاراتفهنا&واسهاماتها،السالفة

م!،بكيرأهمانسانيةثماراوأعطت،والصين،والسند،الأوسط

وحدها.الفربمِة8الحضار

لقياأهنا&--احتمالاتأنيبدوماسبقكلاليبالاضا!ة:ثالثا

ى،،السوفيتىالأنحاد-المتحدةالولايات)بينثالثةعالميةحرب

!البحثلذله.بالتحديد"الطرفينهذينعلىيتو!فألغربمصيرأن

تاريميةدراسةفى.للفايةهانمجثالغربيةالحضار؟غصيرفى

.كهذه

155

http://www.al-maktabeh.com



!هإرأسبابلدراسةالسابقةالنتائحضوءفىتوينبىويحاولء

العصهفىالغربيةالحضارةموقفيعينأنوتحللهاالمجتمعات

عنتنتجالانهيارعمليةأنالدراسةخلالمناستبانحيثالحديث

فىالحضاراتهذهوقوعبسببوذلل،المصيوتقريرفىالاخفاق

العالميلأ.الدولةأوالغالْيةالذاتعبادة

دولتها،تؤلهالتىالفربيةالحضالةفىمايتجلىهووهذا

التاليةهذاعنلازمةكنتيجةالحروبنشوبعمليةذلمكويتبع

الغربية8الحضارانحلالعمليةازاءهناتوينبىويقف.للدوالة

موقدوهو(البلونيزيةالأثينية)الحربازاء(توسيدندس)موقف

التاريخفىجوانبعنبذلهلناليكشفالانسابمصيرازاءالانسان

التالم-هدايتمول9نفيمكن،ايجابيةوأخرى،سلبيةالانسانى

قدراتوتتال!العكصىيحدثأنهضا1يمكنكما،وركاماطلألالى

محالاوتفىذلهيبدووكما،الانحلالعواملمنبالرغمالانسان

لهذهيمكنأنهيشىوهذا(الرق)مشكلةعلىللتغلبالانسان

مطمكلةتقليصلىنححتمثلماالحروبهنتتخلصانالحضارة

طهوربدايةهعللوحودعلهرتاالمشكلتينكلتاأنحيث،الرق

هوالفربأمامالوحيدوالسبيل،الوجودلىالغربيةةالمضا الحقيقى-الضطرلأنوفىله،ألالهالطويقحلطريقالىالعو

اللرالح"هو5391عامهنذتوينبىرأىفىالغربيواجهالذى

الفاشيةء-)كالقوهيةبديلةلعقائدبالتالىوالاتجاه"الروحى

للط-كلالاتجاهسوىأمامهذلهبعدسبيلثلاالغربانحرفوهكذا

الاله.طريقالصحيح

نمشا6الىتؤدىأنيمكنالتىالحلولبعضتوينبىويقترح

الفربيلأالمدنيةتتغذ9نينبفى:المثالسبيلفعلى،جديدهجتمع

الصرحعليهيشيدهيكلينبىأنبصمنىولكن،عالميةدولة5صورة

مدينلأ"ذل!بعدالغربيلأالمدنيةوتصبح،المدنياتكلفيهتثدهجالذى

.ألدضاراتحميعتراثفيهاينصهرالت!"العال!
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والذى،العالمىالقعاونعلىالجديدالمجثمعحكوهةوثرتكز

المدنيةأنويفترض،الخاصةوالملكيةالاشتراكيةبادىءبينا!يجمع

،وهكذاالانسانيةهوتاريخيصبححتىتاريخهايتطورهذهالمالمية

وينتحى/العالمتوحيدفىدورهزاويةمنالغربيدرسأنيجب

يتوقعتوينبىأنعلىوالسياسى!الاقتصادىالتاريخدراسةجانبا

الذىالنظامنشاةالىالنهايةفىتؤدىلمنالاصلاحاتتلكأن

الدينبمعجزةألاي!شان9يمكنلاالمجتمعهذافان)،يتخيله

يوقرأنيمكنهوالذى،الجديدالمجتمعلذلكالح!يقىالأساسى

ألدينستنشرالتىألمستقبليةالعالميةالمدنيةهذهطريقعنالضلاص

العال!.أنحاءفىالمسيحى
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تمهالخا

للدراسة:العامةالعاثم

وفصوله،أبوابههىالبحثهذاقدمهالذىالعرضهذاوهن

التاربخلفلسفةلاالتحليليةالدراسةأوضحتهاالتىالمؤشرات.ومن

بماهيةاخاصةاالنتائحهنمجموعةالىانتهينا،توينبىانولدعند

ومجموءة،المجتمعفىورسالتهاالتارسحفىتوينبىارنولدنظرية

موثفهثم،الرسالةهذهتحقيقفىعليهأثرتالتىالفكريةالمؤثرات

علىالضوءمركزين،التارلحئتفسيرفىالأساسيتينالنظريتينهن

....كلنيهمافىوالكمال،والقصور،والضعف،،القوةهواطن

معرفةمعهيسهل،النظريةلهذهوواقعياعلمياتشخيصا"يقدمبما

واحده7نفىوالدواءالداء

يلى:فيم!النتائحلهذهونعرض

من8الأولالباب"فىعرضناهاالتىالسابقةالدراسةقادتنا

القكريةبالمؤنراتتحيطالتىالنتائجمنهجموعةالىالبحث!هذا

التالى:النحوعلىتوينبى)رنولدفكرعلىأثرتالتىالهامة

915
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ةخلدونابن(1،

علىأثرتالتىالفكريةالمؤثراتأهمأحدخلدونابنيعتبر

لعبحيثالفذْالعربىللفكرذموذجاباعتبارهتوينبىارنولد

الأممدوريفوقالتاريخيةالعلومتقدمفىحاسمادوراالعرب

أدخلها،النبوىللحديثدبىاستهممنهجيةطريقفعئ.الأخرى

منتروىالتىالاخبارصحةمنوالدكد6التاريخفىالموضوعية

التاريخى،النقداليومعليه!،يطلقأو،التعديلقواسمدخلال

الىالاقليميةحدودهمنبالتارمحيخرجواأنحاولوافقدا،وكذإ

زهانهم.فىالصنمقشملأوسعحدود

فهمكيفيةفىحاسمامنعطفاخلدونابنهقدهةشكلتولقد

بل،فقطالماضىعنلاكشفمنهيرجوهوفيما،لتاريخهالانسان

لاكوست:ايفيقول.ومصيرهاليهينتمىالذىالجنستطورعن

.،خلدونابنيدعلىالعلميةصيغتهالتاريخاكتسىلقد!

الملامحمنكثيرفىتوينبىوارنولمدخلدونابنويشترك

هى:خلدونابنعندالتاريخفحقيقة.التاريخبدراسةا!لتعلقة

العالم،عموانهوالذى،الانسانىالاجتماععنخبرانه!

والتانسالتوحشمثلالأحوالمنالعمرانذلكلطبيعةيعرضاما

ين!طوها،بعضعلىبعضهمفلبشرالتغلياتوأصنافوالعصبيات

باعمالهمالبشريفعلهوما،ومراتبهاوالدولالملكمنذلكعن

مايحدثوسائر،والصنانع/والعلوموالمعاشالكسبهنومساعيهم

منخلدونابنويهدف.،الأحوالبمنبطبيعتهالعمرانذلكفى

وطبيعة،الانسانىالاجتماع"سرعنالكشفالىالتعريفخلال

التا!خيصبحوهكذا.الاجتماعهذ)بمقتضاهايسيرالتىالقوانين

أخواقعلىالوقوفالىيهدف.الانسانلتطوركليااكتشافا

دولههمفىالسابقينالملوكوأحوال،الغابرةالأمممنالماضيين

الدينأحَوالفىذلكفىالاقتداءفائدةتتمحتى،وسياسنهم

والدنيا.
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وأوضع،نفسهيميدلاالتاريخأنألىخلدأنابنونرصل

فائلا:ذللى

،والأجيالالأمفىالأحوالتبدلعنالذهاءلألنفىالغلطمن!

تا،الخفاءشديد،دوىداءوهو.الأيامومرورالإعصاريتبدل

أهلىهنالإَحادالالهيتفطنيكادفلا،متطاولمةأحقاببعدالايقعلا*

علىتدوملاوعوالْدهموالأهمالعالمالأحوالأنوذلك،الخليقة

والأزمذة.الأيامعلىاختلافهواذما.!سشقروهنهاجواحدةوتيرة

والأوفاتالأثطخاصفىذلكيكونوكما.حالالىحالمنوانتم!ال

.،والدوذوالأزمنةوالأقطارالاَةاقةىهعيقعفكذلك.والأ!صار

الحضاراتدراسةعلىهذهاستنتاجاتهفىخلدونابنواستند

الأولمى،الفرسكحضارات،زهانهفىقانمةكانتالتىالعديدة

والعرب،والبربر،والترك،وال!وم،والقيط،والنبط،والسريانية

تكراراليسالتاريخأنعلىالدليلالحضاراتهذهوتقيم.وغيرها

سنمفىيرتقىلايزالى"وخلقنطورهوانما،متواصَلاتعوداار

فالتاريحاذن،بالمجملةالمبايذةالىبنت!!حتىالمخالفةفىالتدرج

.بالحلوليمدنالاوبالتالىومتجددمتطورخلقلانه،نفسهيعيدلا

العاجلولمصيره،لمكونهذاللغزوحلالواقعفهمضلىيساعدوانما

لإَحاَ.الآجلو9

توينبىتوصلحيثخلدونبابنترينبىارنولديلتقىوهكذا

منسلسلةهنيتكونالبشريةتاريخبنالقائلالاستنتاجالى

فؤوتزولتتداعىثموتنمو،تولدمنهاكل،الحضارات"المدنيات

بطريىتمرمدنيةكلأنأثبتتمدنيةكلتاريخودراسه.النهاية

المفترضوهن.متشابهةهراحلبوجوديتميزالذىبأكملهالتطور

المدثيا.تلتلك،بالمستقبلوالتنبوءالماضىفهمهنالمرءيمكنذلكأن

سكلىمفهومهتوينبىأرنولدبنىولقد.بعددورتهاتستكمللمالتى

علىالدليلأقاهتالسابقةالعالمحضاراتفدراسة.الفكرةثله

الانحظ!مآلهاكان،وشمولقوةمنبلغتمهماالحضاراتهذهأن

فىالحضاراتجميعاعلىالدورىالنمطهذاوسيطر،والاندثار

.اليومالحضارةمآلنتصوريجعلنابشكلالماضى
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هصيزعنالرثيسىثوي!بىبحثموصْوعكانألحفيقةوفى

توينبى:يقول،خلاصهاوسبلالغربيةالمدنية

لامحالة،زائلةالحضاراتأنعلىالدلي!أمهتحعَاانى"

بالمستقبل"التنبوءاستحالةعلىالدليلاقاهةهناقناعاأكثربصفة

خلد،نوابنتوينبىارنولدبينعاهااتفاقاهناكأننلاحظوهكذا

الساعة.قضاياحلفىالتاريخدراسةجدوىحول

كلبينالآراءفىتشابهاهناكأننلاحظذلمكالىبالاضاْفة

البدائيةلمجتمعاتمناوانبعاثهاالحضار)تنشاةمسالةحولمنهما

وهراحلالدولمةمسالةفىخلدونا؟نلآراءاعتداداهناكوكذلك..

توينبى.ارنوددهكوفىبهاتموالتىوالأطوارتطورهأ

هنسلسلةالاهوهاخلدونابنوأىفىاجمالا،فالنارمئ

الدو!هذهوتتشابه،متتابعةحلقاتفىمنهاكليسيرتطورالدول

.الأخرىأنقاضعلىالواحدةوتقوموأعهارهاالمختلفةمراحلهافى

هرتانهااماالدولةمفهومهقابلفىتوينىعندالمدنياتكافةوكذلك

مرحلةبلوغهاوحتىنشاتهامنذمتشابهةبمراحلتمرلاتزالأو

ونتانجهالانهيارعواهلتفسيرفىأيضاتشابهوهناك.التدهور

ا!jالأالبابفىبالمدقصيللهاعرضناوثدمنهماكلعندونتائجه

الدراسة8هذهمن

وغسطين:1القديساليذللىدتنثتقل(ب)

الأخرىالهامةالفكريةالمؤثراتأحد،أوغسطينالقديسيعتبر

ويذكر.المسيحىالفكرخلالهنتوينبىأرنولدعلىأثرتالتى

التارلئفىفلسفتهدعائمفيمابعدشكلااللذينالمرتكزينأنتوينبى

وقداسالمقدسالكتابقراءةولكن،القديمةواللفاتالدينهما

الانساقيصفانفهما،التاريخدروسأفضلهنكانتاالكنيسة

المقدسوللكتاب.الدينونةيومحتىالخليقةبدءمن!صيره

الذىالتاريخدراسةوبخاصةتوينبىكتاباتعلىكبيرأثربالمتحديد

الكتا:عن8الماخوذوالمجازاتالنصوصمنهائلكمبهيوجد
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ألوس!طىإلعصورلمؤرخى!م

..مويتبى-ضتى-أوغمص-وبضاصة

خلالىمنالتاريخفىهبادىءوضعمنأولأوغسطينويعد

بالخلقيبدأللكونتاريخىتصورالىهعتنقيهاترشدالتىالمسيعية

لةهحاهأول،اللهمدينة"كتابةويعتبر.العامةبالمدينونةو!نتهى

لكافةشاملةنظرةخلالمنالانسانيةللحضارةعامتاريخلوضع

.الموجودةالتواريخ

تاربخهوالحقيقىالتاريخ!نأيضاتوينبىرأىفقدوهكذا

مفهومناحيةهنه!ا.واحدةأمهْتاريخولميس،جمعاءالبشرية

-ْ.التاريخيةالدراسة

سإأوغسطينالقديسوصهمالمسيحيونالمفكرونوصلدوق

كلها،الآحداثالمشي!ةهذهوتنظيم،الهيةبمشيئةيمضىالتاريخأن

يلتقىوهنا.المشي!ةهذهاقرارممته،فيهاعنصروالاذسان

للغا،،منهماكلتصورفى"توينبىارنولمد"معأوغسطينالقديس

تخه!عهنهماكلءندالتاريخوقائعن6نجدحيث،يضا6التاريخمن

نإالالهىالتدخلبدونلأوغسطينبالنسإةفالتاردخ،الالهىللتدبير

ب!ايةدونتجمعتالتىالعصدورمنمتراكمةمضطربةكومبئالايهون

هقبولةءنهايةأومعقو!،

اصئهابداعوهو،الالمهيةللخطةانجازوووتوينبىعندرالتاريخ

توينبىنظرفقدولذلك.غايتهىالدّوالهنبعهالدتههن-صكتهفى

دورهاحدودفىولمكنفقطمصائرهاحدودفىلاالمدنياتتار-الى

الدين.تاريخفى

ثةالعنادورابرازعلىنظرتهفىي!تصدرلمتوينبىأنغير

بينللتلاقىامكانيةهناكأنرأىانهبل،التاريخفىفقطالالمهية

بينتفاعللاهواجمالافالتاريخ،الانسانىوالعقلالالهيةالعناية
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لل!،انجازهو،رالانسماناكلثه

حالر-منهـجحب،الاراده-ريةهوالخطةهذهحدود

9فكرةلديناتكونأنهنتوينبىرأ"ىفىيمكنناماهووذلك،الناس

8الناسأفعالخلالمنالالهيةالخطةعن

بسببهذافممديكونهالمحضارةمستقبلهناككَاناذالمذلك

النفوسوتهيوءالتاريخمجرىيرتممدالتىالدينيةالعة،لْدوجود

للانسانذلكبعديتاححيث،لهاوالتسليمالعنايةهذهلتقبلالبشرية

الغريىالانسانروحفانثموهن.التاريخهنمارفىبدورالاسهام

الهتمجيدوهوالا،الحقيقىالبشربةهتفالىتتجهسوف

للتاريخ.النهائىالهدفبمثابةيعتبرالذىوالتوحدهعهوالتواصل

لهانجدأوغسطينالقديسعذدالآراءبعضأيضاوهنائ!

ققسيممسالةالآراءاهذهبينهن،توينبىارنولدفكرفىامتدادا

ومدينة،الأرضهدينة:مدينتإنالىالعالميةللمدينةأوغسطين

الىالانسانيةهعظمالأرضمدينةوتشمل،اللتهمدينةأو،السماء

السما؟يةالمدينةعنانفصالهاومع،الرومانأيامدروتهابلغت(ن

الجماعةهنأعضاؤهامدينةولكل،المسيحالسيدلظهورالتمهيدبدأ

يسمدالذى،اللاصلاح"الأرضمدينةوتشكل.،)1(الانسانية

بمثابةهناتعتبروالدولة"آلصالحين"السماءهملكةوتمثل،العالم

بالسلام*سَصفةتكونأنلذلكويجب،المدينتينبينوسطاحلقة

لدّ.سلأمفهممنتقترب

مستقبلأنيعتقدالذىتوينبىرأىمعالرأىهذ"اويتشابه

المسققب!فىلنفسهاالغربيةالمدنيةباتخاذمرهونالغربيةالمدنية

والتى،العالمىالسلامعلىالمؤلسممةالعالميةالدولةصورةالمنظور

علىستتغلببذلكلأنهاواحدةمدنيةفىالمدنياتكافةتضم

تواجهها.التىالصعوبات

.916،اولصاتاريخفلفةوقعبحىمحموداحمد1()
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نأيعكنالعالميةالدولةهذهمثلأنأيضاأوغسطينرأىولقد

أغراضها.تحقيقمنلتمكنهاالكنيسةعليهاوتسيطردينيةتكون

نييحيذالتىالعالميةالدولةفىالرأىهذامع!وينبىوبتفق

راعىالباباويرأسها،العالمىالمسيحىالدينرجاليحكمها

الكنيسة.

الدراسههذهخلالمناليهاتوصلناالتىالنتائجأهمهىتلك

للمن!ممثلاباعتبارهاغاريخفى"لهاهةوغسطين9لآراءالمقارنة

توين!ارنولدوآراءالمسيحيةالحضارةداخلالمسميحىالصوق

التاريخ.دراسة

للمنهجادراستناأوضحتهاأخرىمؤشراتوهناك

أوْ"فلسفةفىممثلاالمسيحيةالحضارةداخلالعقلانى

نعرضها.أننود،شبنجلر

.لا--3.:شبثدلرلزذالد1(-)

علىمدهرأثرالثانيةالعالميةالحربلاندلاعكانلمقد

نأهنماهنفىليستحضارتهمأنفجاةشعروااذالغرب

وو.مضموناليسوالغد،الماضيةالحضاراتأصه(بها

كا!الحضارةِمسقتبلمنموقفهفىشبنجلرالقاسيةالتجربة

ماضعنفىأسباباستكشافمحاولاحضارأتسبعفدرس.بالتحديد

هىصعيننمطهنحضارةكلبهتتميزهاخلالهن،وفل!كورما

شبنصشروتوصل،الفلاسفةيموالعسهـربينالدينرجالسواءالناس

!سقوطثم،وأةول،نموبفتراتمرتالحضاراتجميعأنالى

:الشانهذافىفيقولمعيذلآباعمارمرتوكانها

حضارةكلوتمر،عضدويةأجهزةالاماهىالحضاراتان"

الدورةسيروبملاحظة.الحىالكائنأعمارهرا%لتشبهمراصلفى

وتجينحضارةاىهستقبلعلىالحكميمكنناأطوارهاوتتبعالرتمية

العصر.منلهامايفي
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الغربمفكرىبينمنكانأيضاتوينبىارنولدأنالمؤكدوهن

وخاصةبالتحديدالغربيةالحضارةهستقبلعلىالقلقساورهمالذ-!

البشريةتاريخدراسةفىفشرع.الثانيةالعالميةالحربقيامبعد

الحقيقةفىولكن،العالميةالمدنياتأوللحضاراتتحليلهخلالمن

هثلماجعلهبقدرللمدنياتا!تاريخىالمسارالرلْيسىبحثهيكنلم

خلأصهاهسبلوعن"الغربيةالمدنية"مصيرعنبرثاشبنجلر

للتا:يختوينبىمفهومعلىبالغاتاثيراهناةأننلأحظولذلك

عنشبنجلرهفاهيمخلالهنالتاريخيةالدراسداتفىمنهجهوعلى

وسقوطا.أفولاثم،ونصرأ،انمةطوء:بوصفهالعالمتاريخ

هىعضويةحيةكائناتمنمكوقشبنجلرءندفالتاردغ+

التشابههتمامالعضوىالكاننحضارةكلوتشبه،!!مارات

عمليةالاماهوأفولهاَثموازدهارهاونموهاالحضارات

كتاريخ8حضاركلفتاريخ،الحيةللكائناتمايحدثتشبه-

بمراصثتطورهافتوةابانالحضاراتوتمر.بسراءلدلمواء!ص

وشبابها،،طفولتهاحضارةفلكل،البثمرأعمارهراحل

عت"اتكشفالتىالظواهرفكافةهذالى.وءوشيخوختهـاا

بقيةعنهاتكشفالتىالطواهرتماهاتثاظر\.!واحدة"ا

كافةشالمظاهرفىتعاصرتعيينيمكنناوهكذا،ت17

.أدوارها)2(/،/وفى-؟-.ا

./

التاريخمسارلتفسيرالمحوريةا!فكرة!عثمابرةالفهـتةمال!وتعقبو

أساسعلىأيضامفهومهينبىبارنولد؟نىو!قد.-شبنّي!دت

:تقولالتىالفكرةهذه

منهـاكلالمدنياتمنسلسلةهنيتإِنالبشريةتاريخان"

اذمامدنيةكلوتاريخ،النهـايةفىوتزولتتداعىثم،تنمو،تولد

الثببافىاحممدنرحمة-الفبربوثدهورشنجلرإوزنالد)2(

M-
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والتدهو!،،النمو،الميلأد:وهى،التطورلطريقالمراحلبنفسيمر

يتنبان1هنالانسانيمكئانماذلكأنالمفترضومنالتحللثم

.بعد)3(دورتهاتستكمللمالتىوخاصةالمدنياتبمستقبل

فارقاهناكنلمممىشبنجلربمفاهيمتوينبىتاثررغمولكن

الغربية-الحضارةهستقبلهنمنهماكلموقفبشانجوهريا

التده!ورهرحلةدخلتقدالغربيةالحضارةأناثباتحاولفشبنجلر

الحضارةهذهممالبانينبثناالسابقةالحضاراتتاريخوأنبالفعل

بالأفرادشبيهةهع،التىللمجتمراتالمرتومةالئهاية،الموت!هو

توينبىولكن.معلومأقصىأنبعدالموتعليهاكتبالتىالبشزية

قطعيةبصفةيتنبالاالماضىتارينيوأن"هفتوحالمستقبلأن"رداى

تاريخهيوجهينيمكنهدائماالانسانلأن.الغدءليهسيكونماعلى

ول!!،الغربيةالحضارةانقاذالممكنفمن.يريدهالذئالطريقالى

فقط.الدينيةبالوسائل

والمستقبلالتاريخعنذتحدثأنأردنامااذاألحقيقةوفى

إةالحضاهذهمستقبلمناقشةمسالةنتجاوزأنعلينايخجب،والغد

يزيحماالتاريخفىهل:وهوأهمماهوالىونمضى،تلكأو

؟الانسانغدعنالستارلناويكشف

المثالىالتفسيرمنلتوينبىموقفهناكذكرناأنسبقكما

رودهفىحاولناوقد،لهالمادىوالتفسير،هيجلعندللتاريخ

هسا!تفسيرفىرائه3خلالمنالموقفنستبينأنالدرا!ة

التاريخ.

للتاريخالمثالىالتفسيرمنتوينبىموقفالىنشيروبداية

أ!*تطويلةبعمليةالبشريةتاريخهيبليصفهاذ:هيجلعند

يسيم!أنماوالتاريخ،وأخلاقىروحىتقدمتحتيقياخلالهنللبمثي-

الخطة.هذهءنالكشففىتكمنالفيلسوفومهـمة،لخطةوفقا

+ا
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والروحى،الطبيعىاالعالمدراسةمنلابدالعالمتاريخولدراسة

أعمالهاالروحعليهاتؤدىالتىالأرضالاهىماالبيعةلأنوذلك

يتظتأنيجبالتاريخان،هيجل!الهذاوعلى،التاريخطوال

"الر-ح"للمطلقالالهىالتطورمعرضالا!اهوفالئاريخبذ!اءاليه

القد؟مةالعالمحضاراتالىهيجلنظرب(لفعلصورهاأعلىفى

بصورةالتارلحئ:أنالىالدراسةهذه!لهقوتوصلثافدرس

الفكرةتطورهىالطبيعةأنكما،الزصانفىالروحتطور،عامة

.المكانفى

"ظا!ةهىتطورهاأثناءالروحهذهتستخدمهاوسانلوهناك

دوراهاهةشخضياتفيهتلعبحيثالبشرنشاطهسرح"التاريخ

هذهأنحيث،التاريخمسارفرالهم1والىاليهمنردأنيمكنبارزا

عامهنسيجفىغزلخيوط،عامكلمنجزءبانهاتتسمالافعال

)4(.باكملهالتاريخمقا!توحهدفوهوالعامالمبدأأفعالهـآفىتكمن

التاريخصنعفىالأفراددورعن،توينبيمفهومبتسقوهنا

سيأسبققديسيين"صورةفىتظهروالتى،الخلاقةالشخصيات"

التاريخفىالأفرإددورعنهيجلهقهوممع.دولةرجالفلاسفة-

العظما?ندفهؤلاء،النهائىالهدفلتحةيقوسائلباعتبارهم

لنجاحهموفقاويتحددتفههاءلىويعصلونالمدنياتيخلقونترينبى

وتويخيىهيجلمنكلعندفالفرداذنالتاريخهسارلاخفاقهمو1

التاتيخهدفخلالهمنيتحققوالذى،للتاريخالمباشرالخالقهو

النهائىه

ية،الشعوب-الأفراد"الو.سالْلتهتحققكيفيةعنأما

تمثللأنهاالفعمىالتحققذلكهىالدولةأنهبجلرأىفقدالواق!

وموضوعههدفهالتاريخ؟هتحددوفيها،الآرضعلىالالهيةالفكرة

أفرادهاحقوق،ومؤسساتها،بقوانينهاالدولةوتشكليوضحبشكل

وهـذه،ذاكرتهمفىيعيشولَراثهمأفراد!اعمال6لاIمامووتاريخها

.%!r-802عي،التاريخفلسةفي،عبىعصوداحمد)4(
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تقشككَالتى،احدالهِالشعبروحعناصرهابجميعتؤلفالدولة

أعمالهكافةهىمالشعبالعينىالروحهذه،التاريخىلتطورهوفقا

الانجازهذابذاتهاوعياتحققحتىتكافحوتظل،شموبهونزعات

من3خروشعب،وانحلالهاأخرىروحظهو،رالوقتذاتفىيعنى

؟ا،الفردفيمر،الكلاتصالالىالاندقالَهذاويؤدىالعالمشعوب

وأالفردنفسههويظلولكنه،التطورهنمغتلفةبمراحلالشحب

هووهذا،الكليهدرجةالىالمثدحوبتصلحتىوهكذا،الشعب

للتاريخ.الشاملالفلسفىالفهم

تطورفىفقطخطواتالاماهىالأممحياةأنهيجلرأى

يمكنناوهكذا،الثممولمرحةاالىتصلحتى،واحدكلىروح

خىالطريقمذافىمراحلباربعمرتأنماالانساذيةبان!لقول

الشيخوخة،ال-جولمةالشباب،الطفولةهىالروحهراحلتطور

تمثا!نهالى6عاترهاعلىئولميتهالمسهتحملهافىتكمنأمةكلوع!رية

.الروحمراحلمنهرحلة

الأساسيةهبجلراء7معدلقىتوينبىارذولدأنهناونلاحظ

جملةالاماهوإلبم!طرىالظردخأنءلمىتوبنبى6!!يثالتاريخفى

وأ،حضارةصنهاصلقةكقوتمثل،وهكانا،زهاتامتناهيةحلقات

يحدثالذىوالانهيارالنموهذا.تتداعىثمتنمو،تولد،-قدينة

وتحققه.الدينىللوعىأعنىمراحلالاماهوحضارةكلفى

نمطينهناكأنالىنشيرأننودالتشابههذامنبالرغ!مول!ن

ال!لم،النمطنسميهأنيمكنالذى،الأولالنمو"التاريختاويلفى

لاينقهى،ا؟تمالنحوصت-تقيمكخطالتاريخيؤولحيثدائماالمتصاعد

النمط.لهذاممثلنموذجأهمهيجلويعتبر

النمطنسميهالقى!الئانىالنط!الىينتمىفهوتوينبىأما

i;يؤولحيثالدورى Jlيومسن،الحضاراتتصلهاكرلقةريخ

تمرونهايةبدايةحلقة!ضارة21لأنى6تدووورهاحتى،تيلادها

الانحلال.-التدهور-النمواَلنشاة-أربعةدأطوارَخلالها
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مسالةحولالرأىفىاتساقاهناكأنالدراسةثبئت9كذلك

العالمدةالدولةبانهيجلقالاذ.منهماكلعند،العالميةالدولة"

المالمرسالةتمملوالتى،وبهاالانسانيةفيهاتكتملالتىهى

والتي:،السابقةالدولصيرورةبمدالكاهلةالايجابيةفيهاوتكمن

نىالكلىهىالدولةهذهوهاهية،الساْبقةالتاريخمراطمثلت

بمثا؟ءدستورهاويعتبر،حياروحيابوصفهاذاتهأحلومنذأته

ئوص،لمالعالميةالدولةهذهأنغير،قدرتهافيهتتجلىالذىالجهـ،ز

وفقاثفسهاتنظمالضربيةالحديفةالدولةبخادىءأنويفترضبعد

العالمرسالةحاملةالمقبلةالعالميةالدولةستمشخدمهالمبادىء

أثمع.

تلكهىالعالميةالدولةأنأيضاتويثبي،ارثولدأعتقدوهكذا

!وهذه،حواجزإيةدونباكملهاالأوضجنباتهابينتضمالتي،

المدنياتفىصيدماهوكليستوعبأنيجبالذىالفربمهمة

المضاواتكافةتراثفيهاوينصهرالعالمهدنيةوتصبم،الأخرى

مهاسيكونهذهالدولةأنقوينبىويرى،واحدةبوتقةفىالسابقه

العالمى.التعاونعلىتقومعالميةحكومة

حكمنظاممحلهايحلأنينبغىلمهمتهاألدولةهذهانجازوبعد

دإلةحكمنظاممحلهاتحلأنأى،العالمىالمسيحىالدينرجال

نأتوينبىرنولد9وهيجلمنكليرىاذ،البابايرأسهامسيحية

ذاتثاأجلومنذاتهافىالحقيقةدينهوبالتحديدالمسيحىالدين

الوصامديننه8المستقبليلأالعالميةالدولةعليهترتكزأقيجبوالذى

الونامالمسيحيةأعادتحيثوالانساناللهبرلينعليهيطلقونكما

وتمليهءالمسيعالآلامفىتجسدوالذى،والانسانالالهبيناللعلى

دهولةهىوتوينبىهيملهن!عندالدولةأنذلككلويعنى

هذاوملى،اللهفعلاظهارهومثهماء،عذدالتاريخوهعنىالروم

القرنهيملهوتوينبيانالذ!ايةفىنقولأنيمكنناالندو

العشرين.
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عندللتاريخالمثالىالتفسيرمنتوينبىموقفناحيةمنهذا

المتكاملةالنظرياتأحدىمنهوقفهدراسةالىالانوننتقل،هيجل

:التاريخبةالمادية:وهىلمعاملةتحديداوأبرزهاالتاريخفلسفةفى

قءتوينبىمفهومأنالفحصمللهذادراستناخلألمنفنلا!ظ

تقعنظرياتهأنكما،التاريخيةالماديةهعمتناقضبرمتهالتاثخ

للتاريخ.المادىالمفهوممعن!يضطرفعلى

ات،داللمدنياالدورىالتكرارفكرةالتاريخيةالماديةترفضحيث

مسعمَيمخطفىيكونانماالتقدمبانالقائلةالفكرةترفضكما

وتروا!تتداعىثم،تنمو،تولدمنهاكلالمدنياتمفهوملأنوذلك

والتىالاجتفاعيةالتشكيلأتتعاقباغفالالىيؤدىالنهايةفى

!لتقدمبانالةولالىليذتهى"بالمدنياد"توينبىعنهايس!تعيض

+المدنياتأنقاضعلىتقومالتىالأديانتاريخمبالفىالالايكون

نقد!ىعل!الصفوةو9الآفراددررعنتوينبىنظريةتقعكذلد

لايم!!الخلأقالدورأنالنظريةهذهتر!حيثالتاريخيةالماديةْهع

للجماوويرولايكون،طبقيا6محددغير8صفوعلىمقصورايكونأن

توينبيتأنألىبالاضافة،الصفوةهذهمحاكاةسوىفاعليةأى

.بالحضارةاتصالاتهاأفسدتهاقدالجماهيرهذهأنيرى

للعالريةتماماهذاقضةنظريتهأن"القولتوينبىذكرماوكثيرا

أ!!.)5(التاريفية

ويج!قبلالمدنياتكافةفىأساسالدينأنيرىلأنهوذلك

العاملأما،الانسانىللتاريخالرئيسىالمضمونهوالدينىا!تاريخ

هنادأنأساسعلىالدينتوينبىويصرر،ثانويةهكانةفلهالمادى

الانسانى،التبمع!مننوعابرصفها"الانساندين"اللهدين

أئهحيث"العبودقي"الانسانيةدينأها"الحرية"اللهدينويعنى

gbee' s polemic * hفيThe pattern of the past, To

Boston,,9491.7.هـ P)الأءذ،
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الاته!!ولاالروحيةللحباةتضييقسوىليستالماديهْأنيرى

الفجة.الماديةالحاجاتلتلبية

ينهـد:مشئوهاخطراتوينإىنظرفىالتار!ضيةالمادي!ْوتشكل

المادبةالنظريةلأنوذلك(الغربيةالمدنية)أليهينتمىالذىالمجذمع

الوحيدوامخرجالاجتماعىالنظامفى(الشيطانبذرة)التاريخفى

واحدةمتأخيةعائلةفىالدولكافة!يدبفىهواتازقمذامن

اكنيسة.أسيطرةثحت،عالميةدولة"

وأعربكاروسيامبادىءبيقالجمعلاممكنأنهالماديهْوترى

4.فيتتصضاحمجتمعيوجدأنولاديكن،الضططولعلىالمتعا،-ضة

الخاصة.والملكيةألاشتراكبةمبادىء

عنأنتنشايمكنالجديدالمجتمعاقامةانيرىتوينبىأنألا

،الغربإأالمدنيةصستقبلينقذن9صمكنالذىالوحيدةكولملدينطريق

الأنممها.يمنحبما،بعمقبييننفؤسدالغرفىمثغلغلةالعقيدةوهذه

شيثاالغربيةالمدنيةتهـ!نهذارعلى2خلاصهمفىبالأملشعو،1

."الغربيةالممصيحية"هوجوهرهمتكامل

هذهتجاهتوينبىلآراءالحةلجقىالطابعأنلنايستبينوهكذا

ألدياذاتأنالواضحهنلأنهلوباؤكارهاببرفضهايتسمالنظرية

عنددالتاريخلمخططالرئيسىالملمختعتبرتوينبىعنداد!برى

الماديةنظريةترىبينما.للتاريخالنهائىالهدفهوالدْمعوالدو.حد

l?وجودلتطورمجا!اه!،الحضارةأنالتاريخية fl?فتشملالَفعلى

أشكالهذلكفىبماللانهانالاجتماعىالنشاطهجالعمومبذلك

الرئيم!ىالمضمونموالدينيصبحلاوهكذا.أيضاوالماديةالروحية

توينبى.عندهوكماالبشرىللتاربخ

فىتو"نجىارنولدلنظريةدرانشط،نتاثجالىأخيراونصل

العص!هذاهؤرخالآراءباجماعتوينبىأنوالحقيقةالداريخ

هؤرخوالموضوعالأسلوبفىأوالواسع،المجالهذافىينافسهلا

http://www.al-maktabeh.com



فهطالواسعألاطلأععلىتويئبىفعرمْةفىايامريقتصرولا،خر2

توينبىأصدرفلقدالانتاجغزارةهسألةوهوةخرجانبهناكوانض

جصءالذىالتاريخدراسة"كتابأهثهاالكتبمنعشراتبضع

العصوهـوكافةالم!مورةبلادكافةتغطىالتىالموادهنعظيماكمافيه

"إهفكا1مصادرالىبألاضافة،الحاضروقتناوحتىالمدنيةفجرمنذ

.(الفربىالأوربىالكلاسيكىالأدب(المقدصالكتاب)الرلْيسية

الاجتما!علمأء-الموْرخينهـهازال،توينبىارنولدثفلولقد-

للتاربختوينبىنظرةتميزالتىالكبرىوآلميزة،التاريخوفلاسفة

،دوراتعلىتمتواحدةتجربةأوواحدكلأنهعلىدراستههى

هىلملفهموالقابلةالتاريخيةلملدراسةالصالمحةالوحدةن6واعتبر

واستنتحدرسهاحضارةوعشريناحدىفاحصى،الحضارة!

ح!برأهـءَ،هـئا2:منهاقوانينه

متشابثةبمراحلتمرمازالتتأوهرأنهااهاالمجتمعاتتلكان

لمالتىالمدنياتتلكبمستقبلالتنبوءمنالمرءيمكنانماذلكوان

.،الغربيةالمدنية!هستقبلوبخاصة،بعددورتهاتستكمل

البنةأوبمفردهالجنسعاملرفضالىتوينبىذهبكذلمك-

تناولهأيمكنولكنالحضاراتبناءفىأنساسيةكعواملالجغرافية

.باتساقمتضافركئى

ضارنةوعقد،حضارةوالعشرينالاحدىباستعراض-

وانهيارها،،الحضاراتنموأسبابعنتوينبىيكشفبينهاتحليلية

الانتقالخدلمتالبدائيةالمجتمعاتهنأولاتنبعثفالحضارات

الىالسلفعاداتعنوتحولالايجابحالةالىالسلبحالةهن

التحدى"فىنفسهاعنالازدواجيةهذهوتعبرجديدأسلوب

.،لاستجابةوا

ممثلاالطبيعيةالبينةتحدى:هنهاللتحدىأنماطهناك-
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الصعبة.الاراضىدأفع(1)

البكر.الأراضىدافع)ب(

فى-همثلة،البشريةالبيئةتحديات-

.النكباتدافع(1)

الضغط.دافع)ب(

.العقوباتدافع)%(

.الهجرة(د)

المث!دةهتوسطوالاستجابةالت!دىبينللتفاعلماقانونوثمه

الو-كاعليهيطلقماوهودرجاتهأعلىفىفيهالدافعيكون

."الذهبى

تلكوتكونالتحدياتلتلكالاستجابةفىالحضاراتوتبدأ-

فرات1خلالمنهناألارتقاءهاهيةوتكونلنشأتهاالتالميةالمرحلةهى

اسمتوينبىعليهميطلقالذين،المجتمعهذاأو%الحضارةتلك

التاريخ.مساراخفاقهاأولنجاحهاوفقايتحددوالتىالمبدعةالأقليه

أقليةالىوتتحولمس!وليتهامنْالأقليةهذهتنسحبقد-

للتحدياتالمبدعةالاستجابةعنعاجزةوتصبحمسيطرةأخرى

لتلكالانهياربدايةهوحدوثهفمعنىذلكحدثفاذاالجديدة

الانشقاقهذاوعندمايحدثوالانشقاقبالانحلالواصابتهاالحضارة

الى:المجتمعذلكينقسم

خارجب*بروليتاريا-داخليةبروليتاريا-مسيطرةأقلية

البروليتارياعلييافتردمركزهاعلىالسيطرةالأقليةهذهوتحاول

الضارجيةالبررليتارياوتخرج.عالمىجديددينبصياغةالداخلية

المجتمع.ذلكحدودعلىالسيطرةمحاولةفىالبربريةالدولمن

هحاولةفىصفوفهشملجمعالمنهارالمجتمعويحاول-

الحضارةتنتهىالاندئارفىالدولةهذهتبداْوعندماعالميةدولةاقامة

.6جديدخرى9حضارةذأتهالوقتفىعنهاوتنشأ

NYE
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اختالفعليالمؤرخينمنشديدلهجومتويئبئئعرضولكد%

توينبىشعلىكوسنمسكىالأستاذفانكر،والمذاهبألمدارس

تونيبىيعنيهماتقريرفىلملوضوحالشديدالافتقار.فلسفته

وكذك،متشابهاتانهاعلىبالتعاهللهلسحهما،بالمدنيات!

أنه،تويدبى"يزعمحمنفىفلسفتهدعمالأساطير/قىالىرجوعه

دراسته.فىالتج!بية6مبدلنفسهاتخذقد

ن9الاالتاريخدراسةفىالمقارناتمنالكثيرهناكثانيا-

منتتحققأنأولالابدشديداحذرايتطلبالمقارنةمنهجاستخدام

غيابففى،الامكانيةوحدودالموضوعاتهذهبينالمقارنةامكانية

حاصل.تحصيلالاالمقارنةتؤدىلمنالأختبارعليهيقوممعيار

أعتبار.فىتوينبىهنهجأخرونمؤرخونأنكرفقدكذلك-

ميالأساسيةالمحركةالقرىه!الشعوبوليسالعظماءالأفراد

رولِ!ء\-صالمجنمعاتنطور

لأنه،دينيا"هؤرخاتوينبىأخرونهؤرخونتصورولقد

وتفسيرالتصورهذايتفقوبالفعل،دينىأساسعلىالتاريخيفسر

السابعالمجلدفىيقولاذ،الانسانيةالمديناتلمسارتوينبىارنولد

سوىيمكللاالمديناتالتاريخبأن"التاريخدراسة!كتابهمن

الكبرىالدياناتالىالبدالْيةالمجتمعاتمنصعودوعمليةفرحلة

فىهذهالمدنياتلتاريخالنظريكونأنينبغىولذلك،المديناتعبر

ترتيبفىلذلكطبقاالمدنياتوترتيب،الدينتاريخفىدورهادحدو

وههـ"%الكبرىالأدياناقامةفىمشاركتهادرجةالىاستناداخاص

التىالمدنياتلتار-خلافاتقدميةواحدةعمليةالأديانتارلئيصبح

.والتكرارالكثرةفيهاتتأصل

.وانقاذللخلأصالوصهوليتطلبهذافانتوينبىتفسيروحسب

العالمىفالمجتمع،الدينالىالعودة!خاصةبصفةالغربيةالمدنية

يبذ!أنينبغىتوينبىرأىفىالمستقبلهجتمعيشكلالذىالجديد

تنحبهمنلابدولهذا.أسيإ!يى-.إ.لد!سلا/ءسكلصالاقتصادعلنى

بلاا
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للدينالأولويةواعطاء،جانباوالسياسىألافثح!ادالتاريخا.رأسة

.الخلاهريوفرأنبءكنهالذىهووحدهالدينهادام

الوحردالمجالأنترىاشىالحلولهعتوينبىيتفقوهكذا

الروحى،النشاطمجال،المثالىالمجال"ف!طهوالانسانلتطورالهام

هذهالنظروجهةمنيشكلالذىهوليسالعالمتغيريكرنوبهـذا

فتاربخوبالتالى،الحالمادراكتغيرهـأبالحضارىالوجودىمحته

ا!ىالخاالروحىالنشاطاطارفىنفسهيحتدالذىهوالحضارة

لملانسا!العمليةاةفالحبالفكرىالنهـثداطلهذاالواقعىالأساصههـملا

المجتمبماطارفىالآخرينالنأسوهع،ارطبيعةمعتعاعلهالمتضمنة

.للحضارةالخارجىالمحيطالىابمادهاءسىقد

دور:هميةعلىتوينبىهعاتفاقنامنإلرغمعلىانهوالحقيقة

أتتى5اممديةأعراهـاهذاكانذ!ىأذناالاإراتالرفبناءفىاكين

وبهذاللحضاراتالواشالأساصمكونةالبعضبعضهامعتتفاعل

الاجتماعىالنشاطمجالعمومتشملالحضارةلحأنالقوليمكن

اداوأخيرا.وروحيةهاديةاش!المنعليهتنطوتبهالملانسان

يم!!المنهجيةواجراءاتهاالنظرىتوجههابنفسالدراسةامتدات

ماسن!مىوهـوالرخسارةتطورأساسهعلىأدقبصورةالحكم

..اللهياذنالمقبلةدراستنافىلتحقيقه

176

http://www.al-maktabeh.com



-1

-3
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-7

والمصالرالمراجع

العربببةباللفةمراجع-اوالا

الكب

الأهلية،8زيادنقولاترجمةا!لشرية،توينبىارنولد

.91،بيروت،والتوزيعللنشر

قزماقنعريب،أوهسطينالقديساعترافات،وغسطين9

.5391،النهضةمطبعة،فامحنامراجعة،اليرموس

دار،سليمانميشالى.دترجمة،خلدونابن،لاكوستأيف

!.1AY،بيروت،خلدونابن

المله،عبدبرسومعدلىترجمة،التا!،،جوردونتشايلد

.ت.د،للكتبالمصريةالدار

العربية،الىالترجمة،الت!ارهخمراحل،موهجيانخاتشيك

.8291،موسكوالتقدمدار

واستخدامهاطببعتلا،الاجتماعىالتطورقوانين،غلبربرمان

.8391،موسكو،التقدمدار،العربيةالىالترجمة

اللفةالىالترجمة،والتارهخالحضارة،ميجويففاديم

.IAA-،موسكو،التقدمدار،العربية
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التا!عضوفلسلةرسخالل!منهجتوينبى،امساعيلالدينهحيى-8

،;..8691بغد،العامةالثقافيةالش!وندار 1i.

ترجمة"التارهخفلسفةفىمصاضرات،ف.فهيجل!ء.-9

الثقافةدار،زكريافؤادمراجعة،امامالفتاحعبداهام

.7491،القاهرة،والنشرللطباعة

الأبنبيةباللغاتمرأنجع:ثانيا

!!zation and the hist.1كهEduard Markarian. Civ

,resspublishers,1%ث! Moscowء!

sكلoPك ph+!!!:ء.!أ*!،03.ول!صيهـ
5791.,M8rtory,voprosi istoril

niversity؟!3أ؟لd,e,.A.J A study of history5.7+!حمر

-r1"ص 7th i33هولhouse, Londorr- Newولح!أ.Pressص

-..volumes5591ْاص!فث!3ح,sion

ص

صع!وص/ا/ءكا!رحر

-ااطكاا؟-3اكاطهث!به!ء4آ؟أ،لم53
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000000000003مقدمة
الأل!:الباب.

توينبى.أرنولمدءلمىأثرتالتىالفكريةالمؤثرات

:الأولالضمل

..لمسارهوتفسيرهلملتاريخمفهومة.خلدونابناء

الثاني:الفصل

مساروتفسيرالالهيةالعنايةنظريةمننموذجان

...0.01العربيةالفلسفةفىالتاريخ

الثانى:الب!اب.

...والماديةالمثاليةبيئتوينبىأرنولدهوقف

:الأولالضمل

هيجل.عندللتاريخالمثالىالتفسيرمنتوينبىحوقف

/:الثاثيالشمل

...للتاريخالمادىالتفسيرهنتوينبىموقف!ى

الئالث:الباب.

والاستجابةالتحدىالتاريخفلسفةفىتوينبىأرنولدنظرية

الأل!:لإلنص

صل9دراسةفىوتطبيقهاوالاستجابةالتحدىنظري!

......وتدهورهانموهاالحضارات

الئثى:الضل

...ودينيةسبشيةعالميةوحدةقيامامكاثية
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